
                              

UBND TỈNH BÌNH THUẬN        

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

  Số:   5106  /SYT-NV               Bình Thuận, ngày 05  tháng 12 năm 2022 
V/v mở rộng phạm vi hoạt 

động quan trắc môi trường  

lao động 

 

                                                  

                                       

Kính gửi: Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn  

                    Đo lường Chất lượng Bình Thuận 

      

 Qua xem xét hồ sơ của Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

Bình Thuận về việc mở rộng phạm vi hoạt động quan trắc môi trường lao động, Sở 

Y tế nhận thấy hồ sơ mở rộng phạm vi hoạt động quan trắc môi trường lao động đã 

đầy đủ theo yêu cầu của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 

Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động 

kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan 

trắc môi trường lao động (gọi tắt là Nghị định số 44/2016/NĐ-CP). Sở Y tế đồng ý 

đơn vị mở rộng phạm vi hoạt động quan trắc môi trường lao động và đăng tải trên 

trang thông tin điện tử Sở Y tế Bình Thuận.  

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao 

động, Sở Y tế yêu cầu đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả quan trắc môi trường lao 

động do Trung tâm thực hiện.  

2. Thực hiện đúng, đủ những quy định tại Mục 2, Chương IV của Nghị định 

số 44/2016/NĐ-CP.  

Sở Y tế sẽ thực hiện việc kiểm tra, thanh tra các hoạt động quan trắc môi 

trường lao động của đơn vị theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP và Chương I. Lĩnh 

vực An toàn vệ sinh lao động của Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 

của Chính phủ./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Cục Quản lý môi trường y tế (b/cáo); 

- GĐ Sở Y tế (b/cáo); 

- Các PGĐ Sở Y tế (biết); 

- Trang thông tin điện tử SYT; 

- Lưu VT, NV.   

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

        

Lê Văn Hồng 
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