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BÁO CÁO 

Đánh giá việc thực thi Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/02/2014 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

 

Thực hiện Công văn số 546/SLĐTBXH-LĐVLBHXH ngày 13/4/2022 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đánh giá việc thực thi Thông 

tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH, UBND huyện Đình Lập báo cáo như sau: 

 1. Công tác tuyên truyền, phổ biến 

 Sau khi Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/02/2014 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị 

phương tiện bảo vệ cá nhân được ban hành, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ 

quan chuyên môn tổ chức tuyên truyền thông qua các hình thức như: Sao gửi 

Thông tư đến các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh 

nghiệp, hợp tác xã, các cá nhân có sử dụng lao động trên địa bàn; đăng tải 

Thông tư trên cổng thông tin điện tử của huyện, đồng thời chỉ đạo Trung tâm 

Văn hóa, thể thao và Truyền thông huyện tăng cường thông tin, tuyên truyền 

trên hệ thống truyền thanh của huyện, xã, thị trấn. 

2. Công tác triển khai thi hành 

UBND huyện giao phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc là cơ 

quan chuyên môn, tham mưu, giúp UBND huyện quản lý Nhà nước về lĩnh vực 

an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn thường xuyên nắm bắt kịp thời những khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nội dung của Thông tư để kịp 

thời xử lý, hướng dẫn khi có sự việc phát sinh. 

3. Kết quả thực hiện 

Qua hơn 08 năm triển khai thực hiện Thông tư số 04/2014/TT-

BLĐTBXH, trên địa bàn huyện cơ bản các cơ quan, đơn vị, doanh nhiệp, hợp 

tác xã, người sử dụng lao động có hoạt động trong các ngành nghề, lĩnh vực theo 

Thông tư hướng dẫn được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đều được người 

sử dụng lao động trang bị, cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ theo quy 

định. 

4. Nhận xét, đánh giá về các nội dung của Thông tư số 04/2014/TT-

BLĐTBXH 

Các nội dung tại Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/02/2014 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị 

phương tiện bảo vệ cá nhân quy định về: Đối tượng áp dụng; phương tiện bảo vệ 

cá nhân; điều kiện được trang bị phương tiện cá nhân; nguyên tắc cấp phát 

phương tiện bảo vệ cá nhân; nguyên tắc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân và 
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các danh mục phương tiện bảo vệ cá nhân trang bị cho người lao động làm nghề, 

công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại kèm theo thông tư đã đầy đủ, phù hợp 

với tình hình thực tế. UBND huyện Đình Lập không có đề xuất sửa đổi gì thêm. 

UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội xem xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận:                                                                           
- Sở LĐ-TB&XH;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng LĐTBXH-DT huyện; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tô Thị Hiến 



 


		2022-04-21T07:41:57+0700




