
        ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN 

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  3722  /UBND-KGVXNV     Bình Thuận, ngày  04   tháng 11 năm 2022 
V/v tăng cường công tác chăm 

sóc sức khỏe người lao động và 

phòng chống bệnh nghề nghiệp 

 

 

       Kính gửi: 
 

 - Sở Y tế; 

 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

 - Sở Tài chính; 

 - Sở Thông tin và Truyền thông; 

 - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

   

 Thực hiện Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 của Chính phủ phê 

duyệt Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động phòng chống 

nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2030, Công văn số 4986/BYT-MT ngày 14/9/2022 

của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe người lao động và 

phòng chống bệnh nghề nghiệp; nhằm nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức 

khỏe người lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh đề 

nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị 

xã, thành phố tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe người lao động và phòng 

chống bệnh nghề nghiệp, cụ thể như sau: 

 1. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 3543/KH-UBND ngày 15/9/2020 về 

Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng, chống bệnh 

nghề nghiệp giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 1920/KH-

UBND ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh về Chương trình chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022. 

2. Sở Y tế 

 - Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lực thực hiện quan 

trắc môi trường lao động, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

 - Rà soát, đầu tư nâng cao năng lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực 

thực hiện quan trắc môi trường lao động cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

để đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành và hỗ trợ đảm bảo 

chất lượng lao động, quan trắc môi trường lao động trên địa bàn tỉnh. 

 - Rà soát nhu cầu khám, điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động và chỉ 

đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh nâng cao năng lực đáp ứng yêu 

cầu để được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp theo Nghị định số 

109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành 

nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám 

chữa bệnh và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa 
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đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc quản lý của 

Bộ Y tế. 

 - Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức, công bố đủ điều kiện 

quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế, đảm bảo 

thực hiện đúng quy định, kịp thời phát hiện những thiếu sót, sai phạm trong tổ 

chức thực hiện. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

 Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành về tình 

hình thực hiện các nội dung Bộ luật Lao động năm 2019 và Luật An toàn, vệ sinh 

lao động, trong đó có nội dung đảm bảo vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề 

nghiệp tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp. 

4. Sở Tài chính  

 Trên cơ sở dự toán của Sở Y tế, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, 

thị xã, thành phố tại thời điểm lập dự toán hàng năm, Sở Tài chính tổng hợp, tham 

mưu UBND tỉnh giao dự toán để thực hiện phù hợp với khả năng cân đối của ngân 

sách địa phương và theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

 5. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 Phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành, đơn vị liên quan vận động, huy động 

các nguồn tài trợ trong và ngoài nước để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe, 

phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động và thực hiện các mục tiêu 

chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 của 

Chính phủ (UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3543/KH-UBND ngày 

15/9/2020 để triển khai thực hiện Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 trên 

địa bàn tỉnh). 

6. Sở Thông tin và Truyền thông 

 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về 

vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động và phòng chống bệnh nghề 

nghiệp cho người sử dụng lao động và người lao động, đặc biệt tập trung tại các 

cơ sở lao động có yếu tố có hại, có nguy cơ cao gây bệnh nghề nghiệp. 

 7. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 

  Đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong phạm vi quản lý tổ 

chức thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe 

người lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp; phối hợp với các đoàn kiểm 

tra, thanh tra về vệ sinh lao động khi có yêu cầu./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh - Nguyễn Minh; 

- Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;  

- Báo Bình Thuận, Đài PT-TH tỉnh;  

- Lưu: VT, TTTT, KGVXNV. Việt. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
                Nguyễn Minh 
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