
PHỤ LỤC 03 

Một số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng; số vụ tai nạn lao động 

chuyển hồ sơ cho các cơ quan chức năng đề nghị khởi tố, số vụ đã khởi tố 
(Kèm theo Thông báo số  3464 /TB-LĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội) 

 

I. MỘT SỐ VỤ TAI NẠN LAO ĐỘNG NGHIÊM TRỌNG 

1. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 14/2/2020, tại Công ty TNHH khí công nghiệp 

Hỷ Vân khu Cầu Gáo, thôn Đại Phùng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, 

thành phố Hà Nội, hậu quả làm 02 người chết, do phát nổ van chai chứa khí oxy 

khi công nhân đang thực hiện công việc. 

2. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 18/3/2020, tại Công ty TNHH cấp thoát nước 

Mỏ Cày, địa chỉ: ấp Phú Thới, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, hậu 

quả làm 02 người chết, do điện giật. 

3. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 14/5/2020, tại công trình thi công nhà ở của gia 

đình ông Hà Văn Đường, địa chỉ: xóm Diều Nội, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc, 

tỉnh Hòa Bình, hậu quả làm 1 người chết, 02 người bị thương đều là người nhà 

gia đình ông Hà Văn Đường. 

4. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 14/5/2020, tại Xây dựng nhà máy Công ty Cổ 

phần AV Healthcare tại Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai, hậu quả làm 10 người chết, 14 người bị thương là công nhân của 

Công ty TNHH Hà Hải Nga nhà thầu xây dựng, nguyên nhân sơ bộ ban đầu: do 

đổ tường thi công. 

5. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 22/5/2020, tại Công trình xây dựng nhà ở của 

ông Lê Quang Tuấn và bà Bùi Thị Thúy Nga, thửa đất số 219 tờ bản đồ số 05, 

phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, hậu quả làm 04 người bị thương 

là nhóm thợ xây dựng do ông Nguyễn Đức Hận làm tổ trưởng, nguyên nhân sơ 

bộ ban đầu: do đổ giáo khi đang thi công hoàn thiện nhà. 

6. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 25/5/2020, tại dự án Thủy điện Plei Kần, xã Đăk 

Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum do dây cáp tời bị đứt rơi từ trên cao 

xuống, hậu quả làm 06 người bị nạn (trong đó 03 người chết, 03 người bị 

thương) là công nhân của Công ty cổ phần Tấn Phát, nguyên nhân sơ bộ ban 

đầu: do đứt cáp tời. 

7. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 01/6/2020, sập mỏ đá Ca Hâu do sét đánh khiến 

mìn nổ tại công trường khai thác đá thuộc địa bàn xã Na Ư, huyện Điện Biên, 

tỉnh Điện Biên, hậu quả làm 02 người chết, 01 người mất tích do vùi lấp đang 

tìm kiếm là công nhân của của Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ 

Hoàng Anh. 

8. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 19/6/2020, ngã rơi xuống nền đường do điện 

giật, hậu quả làm 02 người chết, 01 người thương nặng là lao động thuê khoán 



thực hiện công việc lắp đặt pano, biển quảng cáo tuyên truyền 74 năm ngày 

thành lập Đảng bộ huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. 

II. SỐ VỤ TAI NẠN LAO ĐỘNG CHUYỂN HỒ SƠ CHO CÁC CƠ 

QUAN CHỨC NĂNG ĐỀ NGHỊ KHỞI TỐ 

1. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 14/5/2019, tại Chi nhánh xưởng sản xuất Công 

ty TNHH Sản xuất Thương mại Huỳnh Hưng Phát, địa chỉ Chi nhánh: E/59B ấp 

5, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, hậu quả làm 01 người chết do điện giật. 

Kết luận TNLĐ ngày 19/02/2020. 

2. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 09/7/2019, tại Công trình sửa chữa nhà dân, địa 

chỉ: nhà không số, đường Song Hành, tổ 3, Khu phố 7, phường Tân Hưng 

Thuận, quận 12, do thầu tư nhân Đinh Xuân Lâm thi công, Hộ khẩu thường trú: 

hậu quả làm 01 người chết do điện giật. Kết luận TNLĐ ngày 24/3/2020. 

3. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 18/9/2019, tại Công trình xây dựng nhà trọ, địa 

chỉ: thửa đất số 843, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, do thầu tư nhân 

Nguyễn Thụy Thanh thi công, Hộ khẩu thường trú: ấp Phố Lố, xã An Phú, 

huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, hậu quả làm 01 người chết do điện giật. Kết 

luận TNLĐ ngày 06/5/2020. 

4. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 31/12/2019, trên mái che hồ hải sản của nhà 

hàng Maria Sài Gòn, địa chỉ: 172C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, do 

Công ty TNHH Restaurant Maria Sài Gòn (địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3, 172C 

Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3), hậu quả làm 01 người chết do phoáng 

điện. Kết luận TNLĐ ngày 29/7/2020. 

5. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 05/3/2020, tại công trình xây dựng nhà ở hộ gia 

đình ông Lê Tiến Hạnh thuộc tổ 1, khu Cẩm Hồng, phường Phương Nam, thành 

phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, đã vi phạm các quy định về an toàn lao động, 

hậu quả làm 01 người chết.  

III. SỐ VỤ TAI NẠN LAO ĐỘNG ĐÃ KHỞI TỐ 

1. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

ban hành Quyết định số 99/QĐ-CSĐT ngày 08/3/2020 về việc khởi tố vụ án 

hình sự của vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc 06 giờ 40 phút ngày 26/10/2019 

tại Km 04+350, đường Tôn Đức Thắng, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, khu 

phố Phước Kiểng, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch làm chết 01 người là 

người lao động của Công ty TNHH E.Z Sports Vina, địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 

1, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Kết luận điều tra tai nạn lao 

động vào ngày 03/7/2020. 

2. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định 

khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” để xảy ra 

vụ tai nạn lao động vào khoảng 11 giờ 10 phút ngày 06/5/2020 tại vị trí tầng 3 

nơi sản xuất thuốc thú y của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu BIOVET, địa chỉ 

Cụm Công Nghiệp vừa và nhỏ Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, hậu 

quả làm 03 người chết. Chưa kết luận điều tra tai nạn lao động. 



3. Vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 14/5/2020 tại 

Công trình xây dựng nhà xưởng Công ty cổ phần AV Healthcare Việt Nam, địa 

chỉ: Lô số 18, đường 8, KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (do 

Công ty TNHH Hà Hải Nga, địa chỉ: Số 73/4X, tổ 3, khu phố 1A, phường Tân 

Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai là nhà thầu chính xây dựng) làm 10 

người chết và 14 người bị thương. Chưa kết luận điều tra tai nạn lao động. 

 

 


