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Ngày 30/5/2015, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội nhận được Công 

văn số 1499/STC-TCDN ngày 30/5/2019 của Sở Tài Chính về việc chi trả bồi 

thường cho người lao động bị tai nạn lao động. Có nội dung: Sau khi nhận được 

Công văn số 69/BQL-TH ngày 15/5/2019 của Ban Quản lý rừng Phòng hộ 

Hướng Hóa- Đakrông về xin kinh phí chi trả bồi thường cho người lao động bị 

tai nạn lao động; Sở Tài chính đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

cung cấp các tài liệu liên quan và có văn bản báo cáo xin ý kiến Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội về trường hợp của ông Trần Văn Khấm. 

Qua nghiên cứu nội dung công văn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

có ý kiến như sau: 

1. Cơ sở để giải quyết chế độ tai nạn lao động đối với ông Trịnh Văn 

Khấm 

Theo quy định tại Điều 34 và Điều 35 Luật An toàn, vệ sinh lao động 

năm 2015, trường hợp tai nạn lao động chết người đối với ông Trịnh Văn 

Khấm, thuộc thẩm quyền giải quyết của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh. 

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 60/QĐ-

SLĐTBXH ngày 09/3/2018 về việc thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động 

tỉnh Quảng Trị. 

Quá trình điều tra xác minh, Đoàn điều tra tại nạn lao động tỉnh Quảng 

Trị đã công bố Biên bản điều tra tại nạn lao động số 01/BBĐTTNLĐ ngày 

14/3/2018. Kết luận trường hợp tai nạn lao động chết người đối với ông Trịnh 

Văn Khấm là: Ông Trịnh Văn Khấm bị tai nạn giao thông trên đường thực hiện 

nhiệm vụ được coi là tai nạn lao động. 

Như vậy, việc giải quyết chế độ tai nạn lao động của ông Trịnh Văn 

Khấm căn cứ vào Biên bản điều tra tai nạn lao động tỉnh Quảng Trị. 

2. Kính phí chi trả bồi thường tai nạn lao động  

 - Căn cứ Điểm b, Khoản 4, Điều 38 của Luật An toàn, vệ sinh lao động; 

Điều 144 Bộ Luật lao động, thì người sử dụng lao động (BQL rừng phòng hộ 

Hướng Hóa-Đakrông) phải có trách nhiệm bồi thường ít nhất 30 tháng tiền 

lương cho thân nhân ông Trịnh Văn Khấm bị chết do tai nạn lao động. 
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 - Nguồn kinh phí chi trả bồi thường tai nạn lao động thực hiện theo quy 

định tại Điều 10 Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện chi trả bồi thường, 

trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

Để giải quyết kịp thời chế độ tai nạn lao động cho người lao động đảm bảo 

đúng quy định, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Trị đề nghị Sở Tài 

chính Quảng Trị giải quyết kinh phí chi trả bồi thường cho người lao động./. 

  

 

Nơi nhận:      KT.GIÁM ĐỐC   
- Như trên;      PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- LĐLĐ tỉnh; 

- BQL RPH H. Hóa- Đakrông; 

- Lưu: VT,TTr.      

Dƣơng Thị Hải Yến 
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