ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN GIA BÌNH

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

Số: 88
…../KH-UBND

Gia Bình, ngày 07 tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH
Chăm sóc và nâng cao cao sức khỏe người lao động,
phòng, chống bệnh nghề nghiệp huyện Gia Bình giai đoạn 2021-2030
Thực hiện Công văn số 3057/UBND-KGVX ngày 24/9/2021 của UBND
tỉnh Bắc Ninh, về việc xây dựng Kế hoạch chăm sóc và nâng cao sức khỏe
người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030.
UBND huyện ban hành Kế hoạch chăm sóc và nâng cao sức khỏe người
lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp huyện Gia Bình, giai đoạn 2021-2030.
Cụ thể như sau:
I. THỰC TRẠNG
Sức khỏe của người lao động là một trong những yếu tố quyết định đến chất
lượng, năng suất làm việc và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Bệnh nghề
nghiệp là những bệnh lý mang đặc trưng của nghề nghiệp hoặc liên quan tới nghề
nghiệp, phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đến người
lao động.
Tính đến 31/12/2020, trên địa bàn huyện Gia Bình có tổng số khoảng 357
công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ với gần 1.000 người lao động
Về quy mô: Có 02 cơ sở có quy mô trên 200 lao động/cơ sở với 630 người
lao động (chiếm 0.6 % cơ sở); có khoảng hơn 50 cơ sở lao động có từ 50 đến 200
người lao động/cơ sở (chiếm 14% cơ sở); còn lại là các cơ sở dưới 50 người lao
động/cơ sở (chiếm 85.4% cơ sở).
So sánh các kết quả thực hiện năm 2020 so với năm 2016 cho thấy, môi
trường lao động trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh từng bước đã có sự cải thiện,
ghi nhận về yếu tố vi khí hậu vượt tiêu chuẩn cho phép giảm, cụ thể: Tiếng ồn giảm
trên 50%, điều kiện nhiệt độ tại nơi làm việc giảm trên 80%, độ ẩm giảm 39%.
II. KHÓ KHĂN, TỒN TẠI
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chăm sóc và nâng cao sức
khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động trên địa bàn huyện còn
nhiều khó khăn.
- Một số chủ sử dụng lao động chưa quan tâm đầy đủ công tác an toàn vệ
sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; số cơ sở sản xuất thực hiện công
tác thống kê báo cáo định kỳ; lập hồ sơ vệ sinh lao động; hồ sơ quản lý sức khỏe
người lao động vẫn còn thấp.
- Chưa có đơn vị đủ điều kiện thực hiện khám phát hiện bệnh nghề nghiệp và
tư vấn điều trị các bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Do đó, công tác triển khai
các hoạt động quản lý, tư vấn, điều trị bệnh nghề nghiệp còn gặp nhiều khó khăn.
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III. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người lao động, khuyến khích
lối sống, dinh dưỡng lành mạnh tại nơi làm việc, phòng, chống bệnh, tật và bệnh
nghề nghiệp cho người lao động, bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực, góp phần
vào sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện.
2. Mục tiêu cụ thể
Tăng cường công tác vệ sinh lao động, chăm sóc và nâng cao sức khỏe,
lối sống, dinh dưỡng lành mạnh cho người lao động tại nơi làm việc, phòng
chống bệnh tật và bệnh nghề nghiệp cho người lao động; Nâng cao năng lực
quan trắc môi trường lao động, bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực, cụ thể:
+ Hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường lao động, bệnh
nghề nghiệp vào năm 2025 và kết nối với hệ thống dữ liệu Quốc gia vào năm 2030;

+ Quản lý cơ sở lao động có yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp: Quản lý
được 50% số cơ sở lao động vào năm 2025 và đạt 80% vào năm 2030;
+ Kiểm tra công tác quan trắc môi trường lao động: Kiểm tra 30% cơ sở
lao động có yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp vào năm 2025 và 50% vào năm
2030; 100% cơ sở lao động được giám sát, quan trắc môi trường lao động theo
quy định vào năm 2025;
+ Đến năm 2025: Lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người lao
động không có hợp đồng lao động vào hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu tại
y tế cơ sở. 100% các cơ sở lao động được tư vấn về các bệnh không lây nhiễm,
thực hiện các biện pháp phòng, chống, nâng cao sức khỏe, dinh dưỡng hợp vệ
sinh, phù hợp điều kiện lao động, tăng cường vận động tại nơi làm việc;
+ Quản lý sức khỏe người lao động tại các cơ sở lao động có nguy cơ mắc
bệnh nghề nghiệp: 50% người lao động tại các cơ sở lao động có nguy cơ mắc
bệnh nghề nghiệp được tiếp cận thông tin về yếu tố có hại, biện pháp phòng,
chống và được khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp vào năm 2025 và đạt
100% vào năm 2030;
+ Đến năm 2025: 100% người lao động được quản lý sức khỏe, khám
bệnh nghề nghiệp; 100% cơ sở lao động được giám sát, quan trắc môi trường lao
động theo quy định;
+ 100% người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được sơ cấp cứu tại
nơi làm việc, khám bệnh, điều trị và phục hồi chức năng;
+ Đến năm 2030: 100% người lao động tại các khu công nghiệp, cụm
công nghiệp được tư vấn và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản,
phòng, chống HIV/AIDS và nuôi con bằng sữa mẹ (lao động nữ);
+ Đến năm 2025 giảm 15% các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể tại các cơ
sở lao động và đến năm 2030 giảm 25% so với giai đoạn 2010-2020.
IV. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Phạm vi, đối tượng
Kế hoạch được triển khai trên địa bàn huyện Gia Bình, bao gồm các cơ sở
lao động, người sử dụng lao động, người lao động; ưu tiên các cơ sở lao động
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nhỏ, vừa, khu vực nông nghiệp, làng nghề, lao động nữ, lao động cao tuổi và lao
động không có hợp đồng lao động và các cơ sở y tế.
2. Thời gian thực hiện
Từ năm 2021 đến năm 2030.
V. CÁC GIẢI PHÁP VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp liên ngành
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các
ban, ngành, đoàn thể trong triển khai thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch.
- Huy động sự tham gia của hệ thống chính trị, các phòng, ban, ngành,
đơn vị, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể xã hội, cộng
đồng dân cư để thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch.
- Cập nhật, triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về công tác
vệ sinh lao động, chăm sóc nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống
bệnh nghề nghiệp, điều trị, phục hồi chức năng.
2. Công tác thông tin, tuyên truyền
- Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức,
trách nhiệm thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động cho chính quyền các cấp,
các ngành, đoàn thể, đơn vị, người sử dụng lao động, người lao động trên địa bàn.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn trong việc tổ chức
các phong trào thi đua về công tác an toàn, vệ sinh lao động; phối hợp với người
sử dụng lao động xây dựng, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy
chế, nội quy, các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều
kiện lao động tại nơi làm việc.
- Tập huấn về an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác
an toàn vệ sinh lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất theo quy định.
3. Nâng cao năng lực hệ thống làm công tác chăm sóc sức khỏe, phòng
chống bệnh nghề nghiệp tại tuyến huyện, xã và tại doanh nghiệp
- Tăng cường đào tạo nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn cho đội
ngũ cán bộ thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống
bệnh nghề nghiệp từ tuyến huyện đến cơ sở phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ theo
từng mục tiêu của chương trình; ưu tiên đào tạo, đào tạo lại cho cán bộ y tế
tuyến huyện, xã, y tế tại cơ sở lao động về cách quản lý, lập kế hoạch và tổ chức
thực hiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
- Củng cố tổ chức nhân lực y tế, nhân lực an toàn vệ sinh tại các cơ sở lao
động đảm bảo thực hiện kiểm soát yếu tố có hại, dịch vụ chăm sóc sức khỏe
người lao động tại nơi làm việc hiệu quả.
- Nâng cao năng lực sơ cấp cứu tại nơi làm việc, đáp ứng điều trị, điều
dưỡng phục hồi chức năng bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động.
- Triển khai và nhân rộng mô hình phòng chống hiệu quả các bệnh truyền
nhiễm và bệnh không lây nhiễm (ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi
tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản...) tại nơi làm việc.
- Phòng, chống hiệu quả các bệnh nghề nghiệp tại một số ngành, nghề
(bệnh nhiễm khuẩn nghề nghiệp trong ngành y tế, nông nghiệp; bệnh điếc nghề
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nghiệp tại các ngành cơ khí, chế tạo máy; bệnh nghề nghiệp trong ngành xây
dựng; bệnh nhiễm độc hóa chất nghề nghiệp trong làng nghề đúc đồng Đại Bái;
bụi phổi nghề nghiệp…giảm thiểu tiếp xúc với yếu tố có hại tại các cơ sở lao
động có nguy cơ).
- Đầu tư, nâng cấp trang thiết bị phục vụ công tác quan trắc môi trường
lao động theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh lao động và các quy
định của Nhà nước phù hợp với quy mô, nhu cầu phát triển của đơn vị, doanh
nghiệp.
- Đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ cho
công tác giám sát sức khỏe, sàng lọc, phát hiện, chẩn đoán sớm bệnh nghề
nghiệp; điều trị, giám định, phục hồi chức năng bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao
động;
- Rà soát và xây dựng hướng dẫn cho các vấn đề: Sức khỏe lao động nữ
trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp; khám, chữa bệnh ngoài giờ cho
người lao động và chi trả chế độ bệnh nghề nghiệp cho người lao động; hệ thống y
tế lao động tại các tuyến bao gồm cả cơ sở sản xuất KD; sử dụng kinh phí cho công
tác dự phòng bệnh nghề nghiệp từ quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp; chăm sóc sức khỏe cho người lao động không có hợp đồng lao động, người
lao động cao tuổi;
4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát
- Tăng cường hoạt động phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước thanh
tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao
động; kiểm tra, giám sát việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám, giám định
bệnh nghề nghiệp cho người lao động tại các cơ sở lao động.
- Hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp khắc phục các tồn tại, thiếu sót về
công tác an toàn, vệ sinh lao động, hạn chế tối đa nguy cơ gây tai nạn, bệnh nghề
nghiệp.
5. Đảm bảo chế độ dinh dưỡng, an toàn thực phẩm cho người lao động
- Xây dựng chế độ ăn hợp lý, đáp ứng nhu cầu về năng lượng và các chất
dinh dưỡng. Đối với các đơn vị làm việc theo ca cần bố trí thêm bữa ăn phụ để
đáp ứng nhu cầu về sức khỏe cho người lao động.
- Khu vực chế biến, nấu ăn phải đảm bảo vệ sinh, cách biệt với các nguồn
ô nhiễm. Dụng cụ chế biến, ăn uống bảo đảm vệ sinh; bố trí riêng dụng cụ chế
biến thực phẩm sống và chín. Có đủ nước sạch để sử dụng.... Người cung cấp
dịch vụ ăn uống phải được kiểm tra, giám sát sức khỏe, đảm bảo các điều kiện
vệ sinh.
6. Đảm bảo chế độ chính sách đối với người bị tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Theo quy định của Nhà nước, người lao động được khám sức khỏe định
kỳ mỗi năm một lần; riêng người lao động làm việc nặng nhọc, môi trường làm
việc có nhiều yếu tố độc hại được khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần.
Nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động, hàng năm.
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7. Thống kê báo cáo
Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả về chăm sóc sức khỏe người
lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; điều chỉnh, tháo gỡ kịp thời các khó
khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác phối hợp triển khai thực hiện kế
hoạch giữa các phòng, ban, ngành, các cơ sở lao động, cơ sở sản xuất kinh
doanh.
8. Nguồn lực
- Sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí gồm: Ngân sách nhà nước bố trí
trong dự toán chi của đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; nguồn
viện trợ của các tổ chức, cá nhân và các nguồn huy động hợp pháp khác.
- Đảm bảo ngân sách chi thường xuyên cho thông tin, tuyên truyền, tập
huấn, nghiên cứu, dự phòng bệnh nghề nghiệp và thu thập số liệu, báo cáo tiến
độ thực hiện các mục tiêu.
- Phối hợp, lồng ghép nguồn lực của Kế hoạch với các nguồn lực hiện có
(nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế, Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề
nghiệp…) và nguồn xã hội hóa.
VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Các phòng, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị, lập kế hoạch
kinh phí thực hiện hàng năm từ nguồn ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán chi
của địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; nguồn vốn vay, viện
trợ của các tổ chức phi Chính phủ và các nguồn huy động hợp pháp khác.
2. Các cơ sở lao động tự bố trí kinh phí đảm bảo cho các hoạt động chăm
sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp tại
đơn vị mình.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện.
* Phòng Y tế huyện.
- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên
quan triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này; tham mưu UBND
huyện ban hành Kế hoạch hằng năm.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và dự toán kinh
phí thực hiện hằng năm, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; tổ chức
thực hiện các hoạt động quản lý về công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe
người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn huyện.
- Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở
khám bệnh nghề nghiệp đã được cấp phép hoạt động, các đơn vị công bố đủ điều
kiện quan trắc môi trường lao động; cơ sở y tế tập huấn, đào tạo sơ cứu, cấp cứu
thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn huyện.
- Lập kế hoạch đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất, nhân lực
phục vụ cho công tác giám sát sức khỏe, chẩn đoán bệnh nghề nghiệp; điều trị,
giám định, phục hồi chức năng bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động; công tác
quan trắc môi trường lao động theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh
lao động.
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- Phối hợp với các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra,
giám sát việc thực hiện pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, chăm sóc sức
khỏe người lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp tại các đơn vị, doanh
nghiệp.
- Phối hợp với Phòng Lao động - TB&XH, các cơ sở lao động tăng cường
công tác thông tin, tuyên truyền về nguy cơ bệnh nghề nghiệp, cách phòng,
chống bệnh nghề nghiệp.
- Kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn
tập thể ở các cơ sở lao động làm ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động;
- Tổng hợp, báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện Kế hoạch chăm sóc
sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp theo quy định.
* Trung tâm Y tế huyện
- Tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các
đơn vị trong ngành về công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề
nghiệp.
- Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác vệ sinh lao động, giám sát môi
trường lao động, chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người
lao động thuộc thẩm quyền quản lý. Củng cố và hoàn thiện các cơ sở khám, điều
trị bệnh nghề nghiệp, cơ sở điều dưỡng, phục hồi chức năng cho người lao
động.
- Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn huyện thực
hiện tuyên truyền, phổ biến kiến thức vệ sinh lao động, chăm sóc và nâng cao
sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người sử dụng lao
động, người lao động.
- Quản lý danh sách nhân lực làm công tác y tế tại cơ sở lao động và các
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hợp đồng với các cơ sở lao động trên địa bàn.
- Là đầu mối hướng dẫn và tổng hợp báo cáo UBND huyện (thông qua
Phòng Y tế huyện) và Sở Y tế kết quả thực hiện Kế hoạch chăm sóc sức khỏe
người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp theo quy định.
2. Phòng Lao động - TB&HX huyện
- Hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện Bộ luật Lao động, Luật An toàn vệ
sinh lao động, các văn bản hướng dẫn Luật và các nội dung liên quan của Kế
hoạch;
- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên
quan, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất triển khai thực hiện các nội dung được
phân công trong Kế hoạch này;
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế, Bảo hiểm xã hội huyện và các cơ quan
có liên quan đảm bảo các điều kiện thực hiện chi trả cho người lao động khi mắc
bệnh nghề nghiệp và khi khám, chữa bệnh ngoài giờ đối với các cơ sở lao động
có đăng ký với cơ quan bảo hiểm y tế.
3. Phòng Tài chính - KH huyện
- Trên cơ sở dự toán thực hiện Kế hoạch chăm sóc và nâng cao sức khỏe
người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030 của các
6

đơn vị xây dựng, tổng hợp tham mưu UBND huyện xem xét bố trí kinh phí theo
phân cấp quản lý ngân sách của Luật Ngân sách để thực hiện kế hoạch.
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí theo quy định.
4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Phối hợp với Phòng Y tế, Lao động - TB&XH, các cơ quan có liên quan
tuyên truyền, phổ biến, đôn đốc các cơ sở sản xuất kinh doanh trong phạm vi
quản lý thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; phối
hợp với các đoàn kiểm tra, thanh tra an toàn, vệ sinh lao động, đoàn Điều tra tai
nạn lao động khi được yêu cầu.
5. Phòng Văn hóa -TT; Đài Phát thanh huyện
Chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế triển khai các hoạt động thông tin,
truyền thông về chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống
bệnh nghề nghiệp trên địa bàn huyện.
6. Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện
- Chỉ đạo công đoàn ngành, Công đoàn các xã, thị trấn tăng cường các
hoạt động thông tin, phổ biến pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, phòng
chống bệnh nghề nghiệp.
- Phối hợp với Phòng Lao động - TB&XH, Y tế và các cơ quan có liên
quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao
động tại các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.
7. Phòng Tài nguyên và Môi trường
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện công tác quan
trắc môi trường lao động theo đúng quy định.
8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện
Chủ trì, phối hợp với ngành Y tế, Phòng Văn hóa - TT, các cơ quan, đơn
vị có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức
triển khai Kế hoạch, đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận
thức, theo dõi, giám sát, kiểm tra công tác tăng cường, chăm sóc, nâng cao sức
khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.
9. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Xây dựng và triển khai Kế hoạch hoạt động trên cơ sở các nội dung của
Kế hoạch này và điều kiện, đặc điểm tình hình cụ thể của địa phương.
- Bảo đảm bố trí kinh phí, huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện
Kế hoạch trên địa bàn xã, thị trấn.
10. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh
- Tổ chức thực hiện đúng các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động
và các văn bản hướng dẫn có liên quan.
- Tích cực tham gia các hoạt động triển khai thực hiện công tác chăm sóc
sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp theo chỉ đạo, hướng
dẫn của các sở, ngành, UBND huyện.
- Quan tâm đầu tư kinh phí cải thiện điều kiện lao động, quan trắc môi
trường lao động; đổi mới dây chuyền công nghệ; xây dựng, hoàn thiện quy trình,
biện pháp làm việc an toàn lao động; tổ chức huấn luyện về an toàn lao động, vệ
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sinh lao động cho người lao động; chấp hành tốt công tác tự kiểm tra an toàn, vệ
sinh lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho
người lao động; thực hiện nghiêm túc việc báo cáo định kỳ về an toàn, vệ sinh
lao động với các cơ quan chức năng.
- Báo cáo việc thực hiện với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động,
phòng, chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030. UBND huyện yêu cầu các
cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn theo chức năng của ngành chủ động xây
dựng kế hoạch thực hiện; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả về Phòng Y tế trước
ngày 30 tháng 11 để tổng hợp báo cáo UBND huyện và Sở Y tế.
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị,
phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Y tế) để tổng hợp báo cáo UBND huyện
xem xét, giải quyết./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Sở Y tế (b/c);
- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan (t/h);
- MTTQ và các đoàn thể nhân dân;
- CVP, các PVP;
- UBND các xã, thị trấn (p/h-t/h);
- Các Công ty, DN trên địa bàn (t/h);
- Lưu: VT.

Ủy ban Nhân dân huyện Gia Bình
Tỉnh Bắc Ninh
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Nguyễn Bá Tài
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