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KẾ HOẠCH  

Giám sát công tác vệ sinh lao động và hưởng ứng tháng hành động  

an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-SYT ngày 13/4 /2022 của Sở Y tế về việc 

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Đồng Tháp 

năm 2021; 

Thực hiện Kế hoạch số 56 /KH-TTYT ngày 20/4/2022 của Trung tâm Y tế 

thành phố Cao Lãnh về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao 

động tỉnh Đồng Tháp năm 2022. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh xây dựng Kế hoạch giám sát công tác 

vệ sinh lao động và hưởng ứng tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 

2022 như sau: 

I. MỤC TIÊU: 

1. Giám sát công tác VSLĐ và hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ 

tại các đơn vị (Doanh nghiệp và cơ sở Y tế) đóng trên địa bàn thành phố Cao 

Lãnh có nguy cơ cao về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. 

2. Đánh giá các yếu tố tác hại nghề nghiệp có thể có trong môi trường lao 

động nhằm kiểm soát hiệu quả các tác động xấu của môi trường lao động có thể 

ảnh hưởng đến sức khoẻ của người lao động. 

3. Nâng cao nhận thức về vai trò công tác ATVSLĐ tại các cơ sở lao động 

có nguy cơ cao về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, phòng chống dịch 

Covid-19 tại các cơ sở lao động. 

II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC GIÁM SÁT: 

2.1. Nội dung giám sát về vệ sinh lao động: 

1.  Tổ chức bộ phận y tế cơ quan. 

2.  Lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động. 

3.  Báo cáo kết quả quan trắc môi trường lao động. 

4.  Hồ sơ quản lý khám sức khỏe và bệnh nghề nghiệp người lao động. 

5.  Tuyên truyền, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, thích ứng an toàn, 

linh hoạt và kiểm soát dịch bệnh COVID-19. 

6.  Biện pháp cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu các yếu tố có hại, 

phòng chống bệnh nghề nghiệp. 
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7.  Cấp phát và sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân của người lao động. 

8.  Bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật. 

9.  Công tác tự kiểm tra và báo cáo định kỳ về vệ sinh lao động. 

2.2. Nội dung giám sát về hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ: 

1. Kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ. 

2. Các hoạt động triển khai trong Tháng ATVSLĐ. 

3. Công tác tự kiểm tra. 

2.3. Phương thức giám sát 

- Kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan được lưu giữ tại cơ sở lao động. 

- Tiến hành khảo sát thực tế nơi làm việc. 

- Phỏng vấn trực tiếp người lao động (nếu cần thiết). 

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 

Thời gian từ ngày 05/5/2022 đến 30/11/2022 (phụ lục đính kèm) 

IV. THÀNH PHẦN ĐOÀN GIÁM SÁT: 

- Ông Trương Quốc Dũng  Giám đốc TTYT  Trưởng đoàn 

- Ông Nguyễn Văn Nhẫn  TK YTCC-ATTP  P.Trưởng đoàn 

- Mời đại diện Phòng Y tế      P.Trưởng đoàn 

- Ông Nguyễn Hoàng Giang NV khoa YTCC-ATTP Thư ký 

- Ông Trần Phú Sỹ   NV khoa YTCC-ATTP Thành viên 

- Bà Nguyễn Quyết Bảo Châu NV khoa YTCC-ATTP Thành viên 

V. KINH PHÍ: 

Công tác phí theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch Giám sát công tác vệ sinh lao động và hưởng ứng 

tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 của Trung tâm Y tế thành 

phố Cao Lãnh./. 

Nơi nhận:  
- 15 Trạm Y tế xã, phường (t/h); 

- Phòng Y tế (p/h); 

- DN, CSSX trên địa bàn; 

- Trung tâm KSBT tỉnh (b/c); 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, YTCC-ATTP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trương Quốc Dũng 
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