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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

HƯỚNG DẪN PHỐI HỢP TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ TAI NẠN LAO ĐỘNG 
CHẾT NGƯỜI, TAI NẠN LAO ĐỘNG KHÁC CÓ DẤU HIỆU TỘI PHẠM 

 

Căn cứ Bộ Luật Tố tụng hình sự, Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động và 

Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã 

hội, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao thống nhất hướng dẫn phối hợp trong việc giải 

quyết các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm như sau: 

I . PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

Thông tư này hướng dẫn sự phối hợp giữa Đoàn điều tra tai nạn lao động (trừ Đoàn điều 

tra các vụ tai nạn lao động xảy ra trong các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang) với Cơ quan 

Cảnh sát điều tra và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp trong việc giải quyết các vụ tai nạn lao 

động chết người, tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm.  

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT CÁC VỤ TAI NẠN LAO ĐỘNG CHẾT 
NGƯỜI, TAI NẠN LAO ĐỘNG KHÁC CÓ DẤU HIỆU TỘI PHẠM. 

1. Trách nhiệm phối hợp chung 

1.1. Khi phát hiện hoặc nhận được tin báo có tai nạn lao động chết người, tai nạn lao 

động khác có dấu hiệu tội phạm, Đoàn điều tra tai nạn lao động và Cơ quan Cảnh sát điều tra có 

thẩm quyền phải đến ngay hiện trường để phối hợp giải quyết vụ tai nạn lao động; đồng thời, Cơ 

quan Cảnh sát điều tra thông báo cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để kiểm sát việc khám 

nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. 

1.2. Trường hợp hoặc Đoàn điều tra tai nạn lao động Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa đến 

nơi xảy ra tai nạn lao động, thì cơ quan đến trước có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chưa 

đến (Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo cho Đoàn điều tra tai nạn lao động thông qua Thanh 

tra lao động cấp tỉnh). Sau khi thông báo, nếu Đoàn điều tra tai nạn lao động chưa đến kịp, Cơ 

quan Cảnh sát điều tra vẫn tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập 

thông tin, tài liệu theo quy định của pháp luật và có trách nhiệm thông báo cho Đoàn điều tra tai 

nạn lao động những công việc thuộc phạm vi quan hệ phối hợp theo hướng dẫn tại Thông tư này 

mà Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành. 

1.3. Khi Đoàn điều tra tai nạn lao động và Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành giao nhận 

tài liệu, đồ vật, phương tiện liên quan đến vụ tai nạn lao động quy định tại các mục 2.2; 3.1; 3.2 

của Thông tư này phải lập biên bản theo mẫu biên bản ban hành kèm theo Thông tư này.  

2. Trách nhiệm của Đoàn điều tra tai nạn lao động  

2.1. Phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra trong việc khám nghiệm hiện trường, khám 

nghiệm tử thi vụ tai nạn lao động theo quy định của pháp luật. Theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh 

sát điều tra, Đoàn điều tra tai nạn lao động có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu chuyên 

môn về an toàn lao động, vệ sinh lao động và các thông tin, tài liệu liên quan khác phục vụ việc 

điều tra, giải quyết  vụ tai nạn lao động. 
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2.2. Trong quá trình giải quyết vụ tai nạn lao động theo thẩm quyền, nếu phát hiện tình 

tiết mới có dấu hiệu tội phạm, Đoàn điều tra tai nạn lao động gửi văn bản kiến nghị kèm theo bản 

chính các tài liệu, chuyển giao đồ vật, phương tiện liên quan (nếu có) cho Cơ quan Cảnh sát điều 

tra để xem xét, khởi tố án hình sự theo quy định của pháp luật; đồng thời gửi bản kiến nghị khởi 

tố đó cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.  

3. Trách nhiệm của Cơ quan Cảnh sát điều tra  

3.1. Trường hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định không khởi tố vụ án, thì theo 

yêu cầu của Đoàn điều tra tai nạn lao động, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi ra quyết 

định không khởi tố vụ án hình sự và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đồng ý với quyết định đó, 

Cơ quan Cảnh sát điều tra có trách nhiệm cung cấp và chuyển giao cho Đoàn điều tra tai nạn lao 

động bản sao các tài liệu, đồ vật, phương tiện sau: 

a) Quyết định không khởi tố vụ án hình sự;  

b) Biên bản khám nghiệm hiện trường; 

c) Sơ đồ hiện trường; 

d) Ảnh hiện trường, ảnh nạn nhân (nếu có); 

đ) Biên bản xem xét dấu vết trên thân thể; biên bản khám nghiệm tử thi (nếu có); 

e) Biên bản lấy lời khai của nạn nhân (nếu có), của người làm chứng và những người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ tai nạn lao động; 

g) Kết quả trưng cầu giám định (nếu có); 

h) Đồ vật, phương tiện liên quan đến vụ tai nạn lao động (nếu có) thuộc diện được phép 

chuyển giao theo quy định của pháp luật, kèm theo biên bản thu giữ, tạm giữ. 

3.2. Trường hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, thì theo 

đề nghị của Đoàn điều tra tai nạn lao động, Cơ quan Cảnh sát điều tra có trách nhiệm gửi bản sao 

quyết định khởi tố vụ án hình sự đó cho Đoàn điều tra tai nạn lao động; đồng thời khi kết thúc 

điều tra phải gửi bản sao Bản kết luận điều tra cho Đoàn điều tra tai nạn lao động. Trong trường 

hợp đình chỉ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra có trách nhiệm gửi bản sao các tài liệu và 

chuyển giao đồ vật, phương tiện liên quan quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g, h mục 3.1 của 

Thông tư này cùng bản sao quyết định đình chỉ điều tra, bản sao Bản kết luận điều tra cho Đoàn 

điều tra tai nạn lao động. 

3.3. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị khởi tố kèm theo 

tài liệu liên quan của Đoàn điều tra tai nạn lao động, Cơ quan Cảnh sát điều tra có trách nhiệm 

kiểm tra, xác minh và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết kiến nghị khởi tố cho Đoàn 

điều tra tai nạn lao động. Trường hợp vụ tai nạn lao động có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải 
kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn trả lời có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 

hai tháng. 

4. Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân. 

4.1. Viện Kiểm sát nhân dân có trách nhiệm kiểm sát việc giải quyết kiến nghị khởi tố 

của Đoàn điều tra tai nạn lao động; kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi 

và kiểm sát các hoạt động điều tra khác của Cơ quan Cảnh sát điều tra trong quá trình giải quyết 

vụ tai nạn lao động theo quy định của pháp luật 

4.2. Ðịnh kỳ hàng năm, theo đề nghị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao cung cấp tình hình khởi tố và truy tố các vụ án hình sự liên quan đến 

tai nạn lao động trong phạm vi cả nước cho Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.  
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III. HIỆU LỰC THI HÀNH 

1. Thông tư này có hiệu lực 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế Thông tư số 

08/TT-LB ngày 07/04/1982 của Liên Bộ Lao động, Nội vụ (nay là Công an và VIện Kiểm sát 

Nhân dân tối cao hướng dẫn về quan hệ phối hợp giữa cơ quan Lao động – Nội vụ (nay là Công 

an) – Viện kiểm sát nhân dân trong việc điều tra, xử lý các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động 

Thương binh Xã hội, Bộ Công an và Viện kiểm sát nhân dân tối cao để nghiên cứu giải quyết. 

 

KT.BỘ TRƯỞNG 
BỘ CÔNG AN 

THỨ TRƯỞNG 
   

Lê Thế Tiệm 

KT.VIỆN TRƯỞNG 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

TỐI CAO 
PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

 Dương Thanh Biểu 

KT.BỘ TRƯỞNG 
BỘ LAO ÐỘNG - THƯƠNG 

BINH VÀ XÃ HỘI 
THỨ TRƯỞNG 
Lê Bạch Hồng 

  
Nơi nhận: 

- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Tòa án Nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Viện Kiểm sát Nhân dân các  tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Sở LĐ-TBXH các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Công an các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Cơ quan TW của các tổ chức chính trị-xã hội;  

- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư  pháp; 

- Công báo;  Website Chính phủ; 

- Lưu VP Bộ LÐ-TBXH, Bộ Công an, Viện KSNDTC; Vụ Pháp chế, 

Cục ATLĐ Bộ LÐ-TBXH; Vụ Pháp chế Bộ Công an; Viện  Khoa 

học kiểm sát Viện KSNDTC. 

  

  


