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          Kính gửi:  Các đơn vị Y tế trong tỉnh 

    

 Thực hiện Công văn số 7331/BYT-MT ngày 12/12/2019 của Bộ Y tế về 

việc tổ chức Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2020; 

Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách 

nhiệm của các cấp từ tỉnh đến cơ sở, người lao động trong ngành Y tế về 

việc cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe, phòng chống bệnh 

nghề nghiệp, bảo đảm tính mạng của người lao động, Sở Y tế đề nghị các 

đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thời gian và phạm vi triển khai: 

- Thời gian thực hiện: từ ngày 01/5/2020 đến ngày 31/5/2020. 

- Phạm vi thực hiện: toàn tỉnh An Giang. 

2. Chủ đề của Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động: “Đẩy 

mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, 

vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. 

3. Các hoạt động hưởng ứng: 

3.1. Hoạt động thông tin, tuyên truyền: 

- Phát động các phong trào thi đua, hội thi về ATVSLĐ trong đơn vị. 

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả các hoạt 

động của Luật ATVSLĐ và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Tổ chức treo bandrol tại đơn vị công tác ATVSLĐ (kèm phụ lục khẩu 

hiệu). 

3.2. Kiện toàn hoạt động quan trắc môi trường lao động và khám phát 

hiện bệnh nghề nghiệp: 

- Củng cố và phát huy năng lực, nâng cao nghiệp vụ về giám sát, quan 

trắc môi trường lao động, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp theo Nghị định 

44/2016/NĐ-CP, Nghị định 140/2018/NĐ-CP và Thông tư 28/2016/TT-BYT.  

- Hiệu chuẩn, kiểm định và bổ sung trang thiết bị cần thiết phục vụ công 

tác quan trắc môi trường lao động. 

- Quản lý, tổ chức tốt quan trắc môi trường lao động để đánh giá, kiểm 

soát các yếu tố có hại tại nơi làm việc. 
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- Xây dựng kế hoạch và tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện 

bệnh nghề nghiệp cho người lao động; quan trắc môi trường lao động theo quy 

định hiện hành; Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, cải 

thiện điều kiện lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và thực hiện đầy đủ 

các chế độ chính sách đối với người lao động. 

- Tổ chức thăm hỏi, động viên các trường hợp bị bệnh nghề nghiệp, tai 

nạn lao động trong ngành Y tế (nếu có) theo chương trình bảo vệ Blouse trắng. 

4. Giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC): 

- Chủ động phối hợp liên ngành (Sở Lao động – Thương binh & Xã hội, 

Liên đoàn lao động, Tài nguyên Môi trường, Bảo hiểm xã hội…) trong việc tổ 

chức Lễ Phát động “Tháng công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh 

lao động” và công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật 

về an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, các cơ sở lao động trên địa 

bàn tỉnh An Giang. 

- Xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định số 04/QĐ-MT ngày 

12/02/2018 của Cục Quản lý Môi trường Y tế về việc ban hành Hướng dẫn 

kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh lao động, chăm 

sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở lao 

động.  

- Nghiên cứu triển khai thực hiện, đề xuất và tổng hợp báo cáo theo tinh 

thần Công văn số 7331/BYT-MT(kèm Công văn) báo cáo về Cục quản lý môi 

trường tế trước ngày 10/06/2020; đồng thời báo cáo về Sở Y tế (Phòng 

Nghiệp vụ Y). 

5. Công tác khen thưởng về ATVSLĐ trong ngành y tế (kèm phụ lục 

hướng dẫn).  

Sở Y tế đề nghị Giám đốc đơn vị nghiên cứu, xây dựng kế hoạch thực 

hiện và báo cáo (kèm mẫu báo cáo) gửi về Trung tâm CDC (Khoa sức khỏe 

môi trường – Y tế trường học – Bệnh nghề nghiệp) trước ngày 05/6/2020 để 

tổng hợp. Thông tin chi tiết liên hệ Ths. Võ Tấn Khoa – Trung tâm CDC,  số 

ĐT: 0972.771.106, Email: vtkhoa140787@gmail.com./. 

    

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ - SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 

(kèm Công văn 7331/BYT-MT) 
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