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ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       /TB-TĐĐN Lâm Đồng, ngày 13 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc: đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động 

xảy ra tại Công ty Thủy điện Đồng Nai

Thực hiện Thông tư số 08/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 
của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc “Hướng dẫn việc thu thập, 
lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và 
sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng”, Công ty Thủy 
điện Đồng Nai công bố thông tin về tình hình tai nạn lao động trong năm 2019 như 
sau:

a. Số vụ tai nạn lao động: Không; Số vụ tai nạn lao động chết người: Không

b. Số người bị tai nạn lao động: Không; Số người bị chết do tai nạn lao động: 
Không;

c. Nguyên nhân chủ yếu xảy ra tai nạn: Không áp dụng;

d. Thiệt hại do tai nạn lao động: Không;

đ. Sự biến động (về số lượng, tỷ lệ) các số liệu thống kê quy định tại các điểm a, b, 
c và d ở trên so với cùng thời kỳ hoặc giai đoạn báo cáo: Không biến động.

Phân tích nguyên nhân biến động và hiệu quả của các biện pháp phòng chống tai 
nạn lao động: Không áp dụng.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc (E-copy);
- HC, TC, KH, KT, VH, SC (E-copy);
- Bảng thông báo VP và 2 Nhà máy (Hard-copy);
- Lưu: VT, KT.
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