UBND TỈNH THÁI BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ
VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 13 tháng 4 năm 2022

Số: 423 /BQLKKT-DN&LĐ
V/v tăng cường quản lý vệ sinh lao động,

phòng chống bệnh nghề nghiệp.
Kính gửi:
- Các Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp;
- Các Doanh nghiệp trong khu kinh tế và các khu công nghiệp;
Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp nhận được Văn bản số
735/SYT-NVY ngày 12/4/2022 của Sở Y tế về tăng cường quản lý vệ sinh lao
động, phòng chống bệnh nghề nghiệp,
Để chủ động ph ng ng a bệnh nghề nghiệp cải thiện điều kiện l m việc
cho người lao động, nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả công tác an toàn
vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp tại các doanh nghiệp trong địa
bàn quản lý; Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp yêu cầu doanh
nghiệp trong khu kinh tế, các khu công nghiệp thực hiện các nội dung sau:
- H ng năm, chủ động lập kế hoạch phối hợp với Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật tỉnh, Trung tâm y tế huyện, thành phố (nơi doanh nghiệp đặt trụ sở cơ
sở SXKD chính): thực hiện lập danh sách để đưa v o quản lý, theo dõi, báo cáo
cơ quan có thẩm quyền; tổ chức hoạt động tư vấn hướng dẫn, hỗ trợ triển khai
các nội dung về khám quản lý sức khỏe người lao động, bệnh nghề nghiệp, quan
trắc môi trường lao động tại doanh nhiệp.
- Phối hợp với các đơn vị y tế có đủ điều kiện về khám sức khỏe, bệnh
nghề nghiệp, quan trắc môi trường lao động theo quy định của Bộ Y tế v đã
được công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và Sở Y tế.
- Thực hiện nghiêm túc các quy trình quy định và thực hiện theo các
bước, lập và quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động theo đúng quy định của
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Luật An toàn vệ sinh lao động bao gồm: Phiếu khám sức khỏe tuyển dụng, phiếu
khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc, sổ khám sức khỏe định kỳ, sổ khám
phát hiện bệnh nghề nhiệp (BNN), sổ khám BNN định kỳ, giấy nằm viện của
người lao động (nếu có).
- Khi doanh nghiệp phát hiện trường hợp nghi bệnh nghề nghiệp phải phối
hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh v Trung tâm Giám định Y khoa
thực hiện giám định bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo quy định để đảm
bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động.
Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp yêu cầu các Công ty
đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, các doanh nghiệp khu kinh tế, khu
công nghiệp triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế (để p/h);
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: VT DN&LĐ.
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