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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ Y TẾ 

 

Số:      /TB-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày   tháng    năm 2019 

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ 

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về chăm sóc sức khỏe người lao động, vệ 

sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, phòng chống HIV/AIDS và bảo 

đảm an toàn thực phẩm tại Công ty cổ phần may và thương mại Ngân Hà  
 

Thực hiện Quyết định số 211/QĐ-SYT ngày 05/6/2019 của Giám đốc Sở Y tế 

tỉnh Hà Nam về Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về chăm sóc sức khỏe người lao 

động, vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, phòng chống HIV/AIDS 

và bảo đảm an toàn thực phẩm tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam, 

Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 211/QĐ-SYT ngày 05/6/2019 đã tiến hành kiểm 

tra tại Công ty cổ phần may và thương mại Ngân Hà (sau đây gọi là Công ty). 

Căn cứ kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về chăm sóc sức khỏe người 

lao động, vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, phòng chống 

HIV/AIDS và bảo đảm an toàn thực phẩm tại Công ty của Đoàn Kiểm tra, Sở Y tế 

thông báo kết quả kiểm tra như sau: 

Theo báo cáo của Công ty: Thời điểm năm 2017, 2018 Công ty ngừng các hoạt 

động liên quan đến sản xuất, kinh doanh; Công ty đang trên bờ vực phá sản. Đến thời 

điểm ngày 10/12/2018 chủ đầu tư cũ là ông Hoàng Thế Nam số CMND: 013016167 

do Công an Thành phố Hà Nội cấp đã nhượng lại số vốn góp cho chủ đầu tư mới là 

ông Hoàng Ngọc Anh số CCCD: 035070000082 do Cục cảnh sát cấp ngày 18/8/2007 

và thay đổi người đại diện theo pháp luật cũng như toàn bộ nhân sự của Công ty (Có 

hợp đồng chuyển nhượng vốn góp). 

I. KHÁI QUÁT CHUNG. 

- Tên cơ sở: Công ty cổ phần may và thương mại Ngân Hà: Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần; Mã số doanh nghiệp: 0700255229 do Sở 

Kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Nam cấp; đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 09/7/2007; 

đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 10 tháng 12 năm 2018.  

- Địa chỉ: Xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 

- Mặt hàng sản xuất chính: Mặt hàng dệt may. 

- Theo báo cáo của Công ty. 

+ Tổng số người lao động (Tính đến thời điểm kiểm tra): 233 lao động. 

+ Tổng số lao động nữ: 186 trong đó: trực tiếp sản xuất: 150 lao động nữ.  

+ Tổng số lao động làm nghề, công việc NNĐHNH: Không có. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA. 

A. Việc chấp hành pháp luật về vệ sinh, sức khỏe lao động. 

1. Tổ chức bộ máy an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ). 
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- Thành lập Ban ATVSLĐ: Có Quyết định số 02/NH/2018 ngày 09/11/2018 

gồm 08 người làm công tác an toàn vệ sinh lao động. 

 - Tại thời điểm kiểm tra Công ty có 01 cán bộ y tế trình độ y sĩ đa khoa: 

Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp do Trường cao đẳng y tế Hà Nam cấp 

ngày 24/10/2013. 

 - Bộ phận phòng y tế: Có Phòng Y tế. 

Có tủ thuốc tại phòng y tế gồm có bông, băng, cồn, nước muối sinh lý, găng tay, 

nẹp và thuốc thiết yếu. 

           2. Vệ sinh lao động. 

* Quan trắc môi trường lao động. 

- Năm 2019 Công ty đã ký hợp đồng số 450/HĐ-KSBT với Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Hà Nam về việc thực hiện quan trắc môi trường lao động; Kết 

quả quan trắc môi trường lao động cho thấy. Công ty đã quan trắc 155 mẫu bao 

gồm 20 mẫu nhiệt độ; 20 mẫu độ ẩm; 20 mẫu tốc độ gió; 20 mẫu ánh sáng; 20 mẫu 

bụi toàn phần; 10 mẫu hô hấp; 20 mẫu tiếng ồn chung; 05 mẫu ồn PTGT; 20 mẫu 

hơi khí; Trong đó số mẫu đạt là 151 mẫu; Số mẫu vượt là 04 mẫu.  

* Hồ sơ VSMT lao động:  

- Năm 2019 đã lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động. 

 3. Khám sức khoẻ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp. 

* Khám sức khỏe trước khi bố trí việc làm. 

Theo báo cáo: Công ty không bố trí người lao động làm công việc nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm nên Công ty không tổ chức khám sức khỏe cho người lao 

động trước khi bố trí làm việc. 

 * Khám sức khỏe định kỳ.  

- Năm 2019 Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 233/233 cán bộ 

và người lao động đơn vị thực hiện Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm (Theo hợp 

đồng số 42b/2019/HĐ-KSK ngày 03/6/2019 về việc khám sức khỏe định kỳ cho 

người lao động); Kết quả phân loại sức khỏe như sau; Loại I: 194 người; Loại II: 

37 người. 

Đoàn Kiểm tra đã kiểm tra ngẫu nhiên 20 bộ hồ sơ khám sức khỏe của người 

lao động, kết quả kiểm tra cho thấy cả 20 bộ hồ sơ khám sức khỏe đều được lập 

theo mẫu của thông tư số 14/2013/TT-BYT. 

* Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp. Theo giải trình của công ty: 

Tháng 7 năm 2019 Công ty đã thực hiện quan trắc môi trường lao động và 

kết quả quan trắc môi trường lao động cho thấy số mẫu vượt là 04 mẫu (02 mẫu 

ánh sáng, 01 mẫu tiếng ồn chung, 01mẫu Ồn PTGT). Công ty đã lập Kế hoạch 

khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động vào tháng 9/2019. 

 4. Công tác huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động. 

  Năm 2019: Đã tổ chức huấn luyện cho 01 người lao động làm công tác y tế: 

Việc huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động tại Công ty do Trung tâm Kiểm 

định kỹ thuật an toàn máy thiết bị Nông nghiệp. ĐC: 54/102 đường Trường Chinh, 
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quận Đống Đa, Hà Nội, số người được cấp Giấy chứng nhận; Thời gian tập huấn 

từ ngày 02/01/2019 đến ngày 04/01/2019.  

 Theo báo cáo của Công ty: Công ty mới được chuyển nhượng từ tháng 

12/2018 do đó Công ty mới bố trí cho 01 cán bộ làm công tác y tế tham gia tập 

huấn về an toàn vệ sinh lao động; Còn lại toàn bộ ban lãnh đạo Công ty và người 

lao động sẽ được tập huấn vào tháng 10 năm 2019 (đã lập kế hoạch tập huấn an 

toàn vệ sinh lao động). 

 5. Hoạt động sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc.  

- Lực lượng sơ cấp cứu tại chỗ: Có Quyết định số QĐ 41/NH/2019 ngày 21 

tháng 06 năm 2019 về việc thành lập đội sơ cứu, cấp cứu tại đơn vị. 

Công ty đã bố trí 10 người làm công tác sơ cứu, cấp cứu tại đơn vị và đã 

được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam tập huấn về công tác sơ cấp cứu. 

- Túi thuốc sơ cấp cứu: Đã có túi thuốc sơ cấp cứu tại xưởng sản xuất.  

6. Các công trình phúc lợi 

Công trình vệ sinh: 25 nhà vệ sinh. 

Vòi nước rửa tay: 10 vòi rửa tay, có xà phòng rửa tay. 

Buồng tắm: 02 buồng. 

Buồng vệ sinh kinh nguyệt: 0 buồng. 

Theo quy định tại Phụ lục I Thông tư số 19/2016/TT-BYT và đối chiếu với 

thực trạng công trình phúc lợi tại Công ty nhận thấy Công ty chưa bố trí đủ số 

lượng buồng tắm, chưa bố trí đủ nhà vệ sinh cho người lao động, chưa có nhà vệ 

sinh kinh nguyệt cho người lao động nữ theo quy định tại Phụ lục I Thông tư số 

19/2016/TT-BYT.   

7. Về phòng, chống HIV/AIDS. 

- Tổ chức phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc: Công ty đã thành lập 

Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS. Tại Quyết định số QĐ 40 

/NH/2019  ngày 02 tháng 01 năm 2019. 

- Việc thực hiện tuyên truyền, giáo dục các biện pháp phòng, chống 

HIV/AIDS, chống kì thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS: Công ty đã  

tổ chức thực hiện truyền thông, giáo dục HIV/AIDS tại Quyết định số QĐ 

42/NH/2019  ngày 22 tháng  6 năm 2019.  

- Số trường hợp lao động nhiễm HIV/AIDS được phát hiện: Không. 

8. Công tác tự kiểm tra của CSLĐ 

Công ty tự kiểm tra về vệ sinh, sức khỏe lao động định kỳ hàng Quý. 

B. Việc chấp hành pháp luật về An toàn thực phẩm: 

1. Hồ sơ pháp lý 

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ ăn uống số 01/NH-NT/18 Giữa Công ty cổ phần 

may và thương mại Ngân Hà với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhân Trí, 

địa chỉ xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội. 

- Số lượng suất ăn: khoảng 230 suất/ngày, chia làm 01 ca;  

- Định mức suất ăn: 14.000đ/suất. 
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- Số người lao động: 02 người. Trong đó: Trực tiếp: 02; gián tiếp: 00 

- Bảng danh sách người tham dự tập huấn kiến thức ATTP  trong đó có 02 

người nấu ăn cho Công ty may Ngân Hà do TTYT huyện Thanh Liêm cấp. 

- Giấy xác nhận đủ sức khỏe của người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm do 

TTYT huyện Thanh Liêm cấp ngày 06/6/2018. 

- Sổ kiểm thực ba bước: Có sổ sách ghi chép việc kiểm thực 3 bước.  

2. Điều kiện an toàn thực phẩm: 

2.1. Điều kiện cơ sở vật chất: 

- Địa điểm môi trường: Môi trường cách xa nguồn ô nhiễm. Diện tích bếp ăn, 

khu vực sơ chế, chế biến khoảng 60 m
2
, diện tích nhà ăn khoảng 350 m

2
. Nhà ăn 

được trang bị hệ thống bàn ăn, quạt thông gió, không bị ảnh hưởng bởi các nguồn 

ô nhiễm. 

- Khu vực sơ chế, chế biến cách biệt với nguồn ô nhiễm. 

- Bếp được thiết kế theo nguyên tắc 01 chiều. 

- Cơ sở rộng rãi, chắc chắn, kiên cố phù hợp công suất phục vụ. 

- Tường xung quanh khu vực chế biến (bếp) đảm bảo sạch, dễ vệ sinh. 

- Có nhà vệ sinh cách biệt với khu chế biến phòng ăn. 

- Có trang bị hệ thống rửa tay cho công nhân trước khi ăn. 

- Hệ thống phòng chống côn trùng: Có hệ thống phòng chống côn trùng.   

2.2. Điều kiện về trang thiết bị, dụng cụ ăn uống: 

- Trang thiết bị, dụng cụ tương đối đồng bộ bảo đảm an toàn thực phẩm theo 

quy định (hệ thống nồi điện, bàn ăn inox; hệ thống quạt thông gió, tủ bảo quản 

thực phẩm); kho bảo quản thực phẩm;  

- Có thiết bị, dụng cụ riêng biệt giữa thực phẩm sống với thực phẩm chín. 

- Có thiết bị, dụng cụ che đậy thức ăn, dụng cụ kẹp gắp thức ăn. 

- Có trang bị tủ lạnh để lưu mẫu thức ăn.  

- Dụng cụ chứa đựng chất thải, thùng nhựa có nắp đậy, rác thải được chuyển 

trong ngày. 

2.3. Điều kiện về con người: 

- Người chế biến thực phẩm sử dụng bảo hộ đầy đủ; 

- Thực hiện lưu mẫu thức ăn 24: Đoàn Kiểm tra đã kiểm tra việc lưu mẫu ngày 

17/6/2019 cho thấy Công ty đã thực hiện việc lưu mẫu đúng quy định. 

2.4. Nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, nguồn nước: 

- Nguồn nước để chế biến thực phẩm:  

+ Vệ sinh dụng cụ: nước máy; 
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+ Nước dùng để chế biến thực phẩm: Nước máy 

+ Nước uống cho công nhân: Nước máy qua lọc RO.  

- Nguồn gốc thực phẩm: 

+ Có hợp đồng mua bán hàng hóa số 01/2017/HĐMB ngày 20/12/2018 về 

cung cấp các mặt hàng liên quan đến dịch vụ ăn uống như rau, củ quả các loại, gia 

vị, dầu ăn, thực phẩm tươi sống, gia súc, gia cầm với bà Đỗ Thị Giang (có GCN cơ 

sở đủ điều kiện ATTP số 68/2017/QLCL-HNA ngày 18/7/2017)\ để kinh doanh 

sản phẩm rau, củ, quả, gạo, trứng, thịt gia súc, thịt gia cầm, thủy hải sản. 

+ Có hợp đồng mua bán hàng hóa số 01/2017/HĐMB-HV ngày 20/12/2018 

về cung cấp các mặt hàng liên quan đến dịch vụ ăn uống như rau, củ quả các loại, 

gia vị, dầu ăn, thực phẩm tươi sống, gia súc, gia cầm với ông Bùi Văn Tâm. 

III. ĐÁNH GIÁ. 

1. Ưu điểm. 

Công ty đã có ý thức trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về 

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

nghiệp, phòng chống HIV/AIDS và an toàn thực phẩm. Trong đó: 

 Công ty có quyết định thành lập ban an toàn vệ sinh lao động, đã bố trí cán 

bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động được tập huấn an toàn vệ sinh lao động; 

quan tâm đến công tác vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động, 

khám sức khỏe định kỳ; đã bố trí phòng y tế riêng có thuốc, túi sơ cấp cứu và bố trí 

cán bộ y tế. 

Đã thành lập Ban phòng, chống HIV/AIDS. 

Đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ ăn uống số 01/NH-NT/18 Giữa Công ty 

cổ phần may và thương mại Ngân Hà với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ 

Nhân Trí) để cung cấp dịch vụ. Đã bố trí nhà ăn cách xa nguồn ô nhiễm, người 

tham gia chế biến thực phẩm được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ theo quy định. 

2. Tồn tại, hạn chế. 

Công ty chưa bố trí đủ số lượng buồng tắm, chưa bố trí đủ nhà vệ sinh cho 

người lao động, chưa có nhà vệ sinh kinh nguyệt theo quy định tại Phụ lục I Thông 

tư số 19/2016/TT-BYT.  

IV. KIẾN NGHỊ 

Qua kiểm tra, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Công ty cổ Phần may và thương mại 

Ngân Hà, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện một số nội dung: 

1. Đối với Công ty. 

Có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại Thông báo 

này trong việc: bố trí đủ số lượng buồng tắm, nhà vệ sinh cho người lao động; nhà 

vệ sinh kinh nguyệt cho người lao động nữ; Thực hiện việc khám phát hiện bệnh 

nghề nghiệp cho người lao động thuộc diện phải khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; 

tập huấn an toàn lao động theo đúng kế hoạch Công ty đã đề ra.  

Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về vệ sinh, sức khỏe 

lao động và bảo đảm an toàn thực phẩm. 
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2. Đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

 Đôn đốc, giám sát Công ty trong việc khắc phục, tồn tại hạn chế được chỉ ra 

tại Thông báo này và hướng dẫn Công ty thực hiện đúng quy định của pháp luật về 

vệ sinh, sức khỏe lao động. Trường hợp cần thiết, báo cáo lãnh đạo Sở Y tế (Qua 

Thanh tra Sở Y tế) xem xét chỉ đạo. 

 Trên đây là Kết quả Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về vệ sinh, sức khỏe 

lao động; phòng, chống bệnh nghề nghiệp; phòng, chống HIV/AIDS và an toàn 

thực phẩm tại Công ty cổ phần may và thương mại Ngân Hà. Sở Y tế trân trọng 

thông báo./. 

 

Nơi nhận: 
- Công ty cổ phần may và thương mại Ngân Hà (Để 

thực hiện); 

- Thanh tra Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Để thực hiện); 

- Chi cục An toàn vệ sinh thực; 

- Lưu: VT, Hồ sơ ĐKT, TTr-SYT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Quang Minh 
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