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KẾ HOẠCH
CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG, PHÒNG,
CHỐNG BỆNH NGHỀ NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2020-2030
CỦA PHƯỜNG THẮNG LỢI
Thực hiện Kế hoạch số 2663/KH-UBND ngày 17/9/2020 của UBND thành
phố Pleiku về việc chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng, chống
bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2025.
Ủy ban nhân dân phường Thắng Lợi xây dựng kế hoạch chăm sóc và nâng
cao sức khỏe người lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2025
như sau:
I. MỤC TIÊU:
1. Mục tiêu tổng quát:
Tăng cường công tác vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe, lối sống dinh
dưỡng lành mạnh cho người lao động tại nơi làm việc, phòng, chống bệnh tật và
nghề nghiệp cho người lao động góp phần vào sự phát triển bền vững của đất
nước.
2. Mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể:
- 50% cơ sở lao động có yếu tố gây hại, gây bệnh nghề nghiệp được quản lý
vào năm 2025 và đạt 80% vào năm 2030.
-30% cơ sở lao động có yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp được kiểm tra
công tác quan trắc môi trường lao động đến năm 2025 và 50% đến năm 2030;
100% cơ sở lao động có sử dụng amiăng được giám sát, quan trắc môi trường lao
động quy định vào năm 2025.
-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 với điều kiện lao động, tăng cường vận động tại nơi làm việc.
-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 các bệnh nghề nghiệp vào năm 2025 và đạt 100% vào năm
2030.
-100% người lao động tiếp xúc với amiăng được quản lý sức khỏe, khám
bệnh nghề nghiệp; 100% cơ sở lao động có sử dụng amiăng được giám sát, quan
trắc môi trường lao động theo quy định đến năm 2025.
-100% người lao động được sơ cấp cứu tại nơi làm việc, mắc bệnh nghề
nghiệp được khám bệnh, điều trị và phục hồi chức năng.
II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Phạm vi và đối tượng: bao gồm các cơ sở lao động, người sử dụng lao
động, người lao động; ưu tiên các cơ sở lao động nhỏ, vừa, khu vực nông nghiệp,
lao động nữ, lao động cao tuổi và lao động không có hợp đồng lao động và cơ sở y
tế.
2. Thời gian thực hiện: Từ 2020 đến 2030.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giữa các ngành, đoàn thể
trong toàn phường về an toàn vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp
Kịp thời cập nhật, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực an
toàn lao động, vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp.
Tổ chức điều tra đúng thời hạn quy định đối với các vụ tai nạn lao động chết
người, tai nạn lao động bị thương nặng từ 2 người lao động trở lên; phối hợp với
các ngành, các cấp xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm của tổ chức, cá nhân để xảy
ra tai nạn lao động.
2.Thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe và bệnh nghề
nghiệp, sơ cứu người lao động tại nơi làm việc
-Phối hợp với ngành cấp trên triển khai công tác phòng, chống hiệu quả các
bệnh nghề nghiệp tại một số ngành, nghề như: bệnh nhiễm khuẩn nghề nghiệp
trong ngành y, bệnh điếc nghề nghiệp tại các ngành cơ khí, nhà máy sản xuất tại
nơi làm việc có tiếng ồn vượt mức cho phép, bụi phổi nghề nghiệp, giảm thiểu tiếp
xúc với yếu tố có hại tại các cơ sở lao động có nguy cơ.
- Tổ chức tạo điều kiện cho người lao động đi khám, phát hiện sức khỏe
định kỳ, bệnh nghề nghiệp hàng năm theo đúng quy định tại các cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp nhỏ, vừa và các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cao về bệnh
nghề nghiệp.
- Thực hiện hiệu quả phòng, chống các bệnh truyền nhiễm và bệnh không
lây nhiễm (ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn hen phế
quản…) tại nơi làm việc.
- Tổ chức cho người làm công tác y tế tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất
kinh doanh; lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc tham gia các lớp bồi dưỡng,
huấn luyện nghiệp vụ do thành phố tổ chức.
3. Tổ chức thông tin, tuyên truyền.
- Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức,
trách nhiệm thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động của chính quyền cơ sở,
các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, người sử dụng lao động, người lao động và các cơ
sở đơn vị, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn phường. Tổ chức tuyên truyền phù
hợp và có sức lan tỏa trong Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động.
- Triển khai tuyên truyền, giáo dục về an toàn – vệ sinh lao động cho đội ngũ
cán bộ quản lý, đội ngũ làm công tác an toàn vệ sinh lao động tại các doanh
nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.
4. Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra thực hiện Chương trình an
toàn, vệ sinh lao đông.
- Tăng cường phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật
về an toàn, vệ sinh lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng chân trên
địa bàn phường.

- Kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất,
khắc phục những tồn tại, thiếu sót về công tác an toàn, vệ sinh lao động, đảm bảo
ngăn ngừa có hiệu quả nguy cơ gây tai nạn, bệnh nghề nghiệp.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.Trạm y tế phường
- Chủ trì, phối hợp với Thương binh xã hội phường, các ban ngành, đoàn thể
phường tăng cường công tác tuyên truyền về nguy cơ và tác hại bệnh nghề nghiệp,
phòng, chống bệnh nghề nghiệp.
-Xử lý sơ cứu ban đầu kịp thời các vụ việc người bị tai nạn lao động tại nơi
làm việc.
- Kiểm tra, giám sát 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.
- Thực hiện hiệu quả phòng, chống các bệnh truyền nhiễm và bệnh không
lây nghiễm tại nơi làm việc.
- Theo dõi, tổng hợp, cung cấp thông tin về công tác vệ sinh lao động.
2. Lao động Thương binh và xã hội phường
- Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra việc chấp hành
pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động và bệnh
nghề nghiệp tại các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn phường.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và
người sử dụng lao động về Luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động và các
văn bản hướng dẫn liên quan.
- Tổng hợp báo cáo định kỳ lên cơ quan cấp trên.
3. Văn hóa Thông tin phường
Tăng cường tuyên truyền về an toàn lao động, vệ sinh lao động, đưa tin các
đơn vị, cá nhân điển hình làm tốt công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.
4. Kế toán - tài chính phường
Xem xét, bố trí ngân sách thực hiện kế hoạch theo hướng dẫn của cấp trên.
5. Các đoàn thể phường
Triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp
luật liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động tới đông đảo hội viên, nhân
dân trên địa bàn phường.
6.Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất
-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 cấp.
- Tổ chức huấn luyện về an toàn lao động, vệ 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.
7. Tổ trưởng các tổ dân phố, làng:

Tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm
thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đến các cơ sở đơn vị, doanh nghiệp
đóng chân trên địa bàn tổ, làng mình.
Trên đây là Kế hoạch Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động,
phòng, chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030 của UBND phường Thắng
Lợi, đề nghị các ngành, đoàn thể phường, các tổ dân phố, làng, các đơn vị, doanh
nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn phường triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Phòng LĐTBXH TP (b/c);
- TTr Đảng ủy (b/c);
- Các ngành, đoàn thể phường (t/h);
- Tổ trưởng TDP, làng (t/h);
- Các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất (t/hiện)
- Lưu: VT.
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