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V/v tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác 

tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh  

lao động trong lắp đặt, bảo trì, vận hành,  

sử dụng đối với thang máy 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày  11  tháng 12 năm 2020 

      

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  

- Các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. 

Trong thời gian gần đây, trên toàn quốc liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn, sự cố 

nghiêm trọng liên quan đến thang máy chở người, thang máy chở người và chở 

hàng, thang máy chở hàng (gọi chung thang máy) làm chết và bị thương nhiều 

người. Tính từ đầu năm 2020 đến nay, theo thống kê chưa đầy đủ trên cả nước, xảy 

ra 08 vụ tai nạn, sự cố nghiêm trọng, trong đó 06 vụ làm chết người. Điển hình như: 

vụ rơi thang chở hàng, xảy ra ngày 08/02/2020 tại hộ kinh doanh Ngô Văn Hậu, địa 

chỉ 38/32-34-36-38 đường Nguyễn Văn Vịnh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh, hậu qủa làm chết 01 người, 02 người bị thương; 02 vụ kẹt 

thang nâng hàng (01 vụ xảy ra ngày 29/5/2020 tại Trường mầm non Kim Đồng, địa 

chỉ 287ª Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh, hậu quả làm chết 01 người và 01 vụ xảy ra xảy ra ngày 20/7/2020 tại hộ kinh 

doanh Quốc Vượng, địa chỉ 208/37 đường 26/3, KP10, phường Bình Hưng Hòa, 

quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh); vụ tai nạn lao động khi đang thực hiện 

bảo trì thang máy điện, xảy ra ngày 14/9/2020 tại Tòa nhà Valentina Court số 124 

Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, hậu quả làm 

chết 01 công nhân của Công ty TNHH Thang máy ngôi sao Mit Su; vụ tai nạn lao 

động đứt cáp thang máy khi lắp đặt, xảy ra ngày 26/11/2020 tại nhà ở 354 Lê Quang 

Định, phường 11, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, hậu quả làm chết 01 

công nhân của Công ty TNHH đầu tư TM DV thang máy gia đình; 02 vụ sự cố 

thang máy xảy ra ngày 29/11/2020 tại Thành phố Hà Nội (sự cố Ca bin thang máy 

trôi mất kiểm soát tại chung cư B10A Nam Trung Yên, Thành phố Hà Nội, hậu qủa 

làm 01 người bị thương nặng, 10 người bị mắc kẹt trong Ca bin; vụ kẹt thang máy, 

làm 38 người mắc kẹt trong Ca bin 02 thang máy tại Công ty Cổ phần tập đoàn 

Hoàng Oanh, địa chỉ Thôn Bắc, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội). 

Để tiếp tục chấn chỉnh công tác an toàn lao động trong lắp đặt, bảo trì, vận 

hành, sử dụng đối với thang máy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ 

quan chức năng tại địa phương, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố 

trên địa bàn: 

a) Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong lắp đặt, bảo 

trì, vận hành, sử dụng đối với thang máy, đặc biệt trách nhiệm của Ban quản trị các 



tòa nhà, khu chung cư có sử dụng thang máy trên địa bàn quản lý, theo quy định tại 

Thông tư 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quản 

lý, sử dụng nhà chung cư và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối 

với thang máy. 

b) Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ các quy định pháp luật, quy 

chuẩn kỹ thuật trong lắp đặt, bảo trì, vận hành, sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn lao động. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm 

tra, thanh tra chuyên đề về việc tuân thủ pháp luật về an toàn lao động trong các toà 

nhà, khu chung cư, công trình xây dựng có sử dụng thang máy trên địa bàn và xử lý 

nghiêm các vi phạm. Điều tra, xử lý nghiêm hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền 

xem xét trách nhiệm hình sự đối với một số vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm 

trọng trong sử dụng thang máy. 

2. Các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động kiểm soát chất lượng cung 

ứng dịch vụ, tuân thủ đầy đủ quy trình kiểm định và kịp thời thông báo với Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với 

các trường hợp máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động có kết quả 

kiểm định không đạt yêu cầu hoặc không thực hiện kiểm định nhưng vẫn đang được 

sử dụng. 

Đề nghị các địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                              
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng 

Chính phủ (để báo cáo); 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Xây dựng (để phối hợp); 

- Bộ Công an (để phối hợp); 

- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; 

- Bộ LĐTBXH: Bộ trưởng (để báo cáo), Thanh 

tra Bộ, Cục ATLĐ, TTTT (để đăng Cổng thông 

tin của Bộ); 

- Lưu: VT, ATLĐ.                                                               
 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 
Lê Tấn Dũng 
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