
Ph�n V: Nh�ng v�n �� c�n bi�t v� vi�c t� ch	c th
c hi�n công tác an toàn v� sinh 
lao ��ng trong doanh nghi�p 

I- H�ng d�n vi�c phân ��nh trách nhi�m qu�n lý an toàn - v� sinh lao ��ng c�a cán b� qu�n lý và các 
b� ph�n chuyên môn trong doanh nghi�p  
(Ph� l�c s� 01- Kèm theo Thông t� Liên t�ch s� 14/1998/TTLT-BL�TB&XH-BYT-TL�L�VN ngày 31 tháng 10 
n�m 1998 c�a B� Lao 	�ng - Th�
ng binh và Xã h�i, B� Y t� và T�ng Liên 	oàn Lao 	�ng Vit Nam)  

1. Qu�n 	�c phân x��ng ho�c các b� ph�n t�
ng 	�
ng (sau 	ây g�i chung là qu�n 	�c phân x��ng) có 

trách nhim:  

- T� ch�c hu�n luyn, kèm c�p, h��ng d�n 	�i v�i lao 	�ng m�i tuy�n d�ng ho�c m�i 	��c chuy�n 	�n làm 

vic t�i phân x��ng v� bin pháp làm vic an toàn khi giao vic cho h�.  

- B� trí ng��i lao 	�ng làm vic 	úng ngh� 	��c 	ào t�o, 	ã 	��c hu�n luyn và 	ã qua sát h�ch ki�n th�c 

an toàn v sinh lao 	�ng 	�t yêu c�u;  

- Không 	� ng��i lao 	�ng làm vic n�u h� không th�c hin các bin pháp 	�m b�o an toàn, v sinh lao 
	�ng, không s� d�ng 	�y 	� trang b� ph�
ng tin làm vic an toàn, trang b� ph�
ng tin b�o v cá nhân 	ã 
	��c c�p phát;  

- Th�c hin và ki�m tra 	ôn 	�c các t� tr��ng s�n xu�t và m�i ng��i lao 	�ng thu�c quy�n qu�n lý th�c hin 
tiêu chu�n, quy ph�m, quy trình, bin pháp làm vic an toàn và các quy 	�nh v� b�o h� lao 	�ng;  

- T� ch�c th�c hin 	�y 	� các n�i dung k� ho�ch b�o h� lao 	�ng, x� lý k�p th�i các thi�u sót qua ki�m tra, 
các ki�n ngh� c�a các t� s�n xu�t, các 	oàn thanh tra, ki�m tra có liên quan 	�n trách nhim c�a phân x��ng 
và báo cáo v�i c�p trên nh ng v�n 	� ngoài kh� n�ng gi�i quy�t c�a phân x��ng;  

- Th�c hin khai báo, 	i�u tra tai n�n lao 	�ng x�y ra trong phân x��ng theo quy 	�nh c�a Nhà n��c và phân 
c�p c�a doanh nghip;  

- Ph�i h�p v�i Ch� t�ch công 	oàn b� ph�n 	�nh k! t� ch�c t� ki�m tra v� b�o h� lao 	�ng � 	
n v�, t�o 	i�u 
kin 	� m�ng l��i an toàn, v sinh viên trong phân x��ng ho�t 	�ng có hiu qu�;  

Qu�n 	�c phân x��ng có quy�n t" ch�i nh�n ng��i lao 	�ng không 	� trình 	� và 	ình ch# công vic 	�i v�i 
ng��i lao 	�ng tái vi ph�m các quy 	�nh 	�m b�o an toàn, v sinh lao 	�ng, phòng ch�ng cháy n�.  

2. T� tr��ng s�n xu�t (ho�c ch�c v� t�
ng 	�
ng) có trách nhim:  

- H��ng d�n và th��ng xuyên ki�m tra 	ôn 	�c ng��i lao 	�ng thu�c quy�n qu�n lý ch�p hành 	úng quy 

trình, bin pháp làm vic an toàn; qu�n lý s� d�ng t�t các trang b�, ph�
ng tin b�o v cá nhân, trang b� 
ph�
ng tin k$ thu�t an toàn và c�p c�u y t�;  

- T� ch�c n
i làm vic b�o 	�m an toàn và v sinh; k�t h�p v�i an toàn v sinh viên c�a t� th�c hin t�t vic 

t� ki�m tra 	� phát hin và x� lý k�p th�i các nguy c
 	e do� 	�n an toàn và s�c kho% phát sinh trong quá 

trình lao 	�ng s�n xu�t;  

- Báo cáo k�p th�i v�i c�p trên m�i hin t��ng thi�u an toàn v sinh trong s�n xu�t mà t� không gi�i quy�t 

	��c và các tr��ng h�p x�y ra tai n�n lao 	�ng, s� c� thi�t b� 	� có bin pháp gi�i quy�t k�p th�i;  

- Ki�m 	i�m, 	ánh giá tình tr�ng an toàn v sinh lao 	�ng và vic ch�p hành các quy 	�nh v� b�o h� lao 	�ng 

trong các k! h�p ki�m 	i�m tình hình lao 	�ng s�n xu�t c�a t�.  



T� tr��ng s�n xu�t có quy�n t" ch�i nh�n ng��i lao 	�ng không 	� trình 	� ngh� nghip và ki�n th�c v� an 

toàn, v sinh lao 	�ng, t" ch�i nh�n công vic ho�c d"ng công vic c�a t� n�u th�y có nguy c
 	e do� 	�n 

tính m�ng, s�c kho% c�a t� viên và báo cáo k�p th�i v�i phân x��ng 	� x� lý  

3. B� ph�n k� ho�ch (ho�c cán b� làm công tác k� ho�ch c�a doanh nghip) có nhim v�:  

- T�ng h�p các yêu c�u v� nguyên v�t liu, nhân l�c và kinh phí trong k� ho�ch b�o h� lao 	�ng vào k� 
ho�ch s�n xu�t kinh doanh c�a doanh nghip, và t� ch�c th�c hin;  

- Cùng v�i b� ph�n b�o h� lao 	�ng theo dõi, 	ôn 	�c và 	ánh giá vic th�c hin các n�i dung công vic 	ã 
	� ra trong k� ho�ch b�o h� lao 	�ng, b�o 	�m cho k� ho�ch 	��c th�c hin 	�y 	�, 	úng ti�n 	�.  

4. B� ph�n k$ thu�t (ho�c cán b� k$ thu�t c�a doanh nghip) có nhim v�:  

- Nghiên c�u c�i ti�n trang thi�t b�, h�p lý hoá s�n xu�t và các bin pháp v� k$ thu�t an toàn, k$ thu�t v sinh 
	� 	�a vào k� ho�ch b�o h� lao 	�ng; h��ng d�n, giám sát th�c hin các bin pháp k$ thu�t an toàn, k$ 
thu�t v sinh và c�i thin 	i�u kin làm vic;  

- Biên so�n, s�a 	�i, b� sung và hoàn thin các quy trình, bin pháp làm vic an toàn 	�i v�i các máy, thi�t b�, 
hoá ch�t và t"ng công vic, các ph�
ng án �ng c�u kh�n c�p khi có s� c�, biên so�n tài liu gi�ng d�y v� an 
toàn, v sinh lao 	�ng và ph�i h�p v�i t� ch�c chuyên trách v� b�o h� lao 	�ng hu�n luyn cho ng��i lao 
	�ng.  

- Tham gia vic ki�m tra 	�nh k! v� an toàn, v sinh lao 	�ng và tham gia 	i�u tra tai n�n lao 	�ng có liên 
quan 	�n k$ thu�t an toàn;  

- Ph�i h�p v�i b� ph�n b�o h� lao 	�ng theo dõi vic qu�n lý, 	�ng ký, ki�m 	�nh, và xin c�p gi�y phép s� 

d�ng các máy, thi�t b�, v�t t�, các ch�t có yêu c�u nghiêm ng�t v� an toàn, v sinh lao 	�ng và ch� 	� nghim 

th� 	�i v�i các lo�i thi�t b� an toàn, trang thi�t b� b�o v cá nhân theo quy 	�nh c�a các tiêu chu�n, quy ph�m.  

5. B� ph�n tài v� c�a doanh nghip có trách nhim:  

Tham gia vào vic l�p k� ho�ch b�o h� lao 	�ng, t�ng h�p và cung c�p kinh phí th�c hin k� ho�ch b�o h� 

lao 	�ng 	�y 	�, 	úng th�i h�n.  

6. B� ph�n v�t t� c�a doanh nghip có trách nhim:  

Mua s&m, b�o qu�n và c�p phát 	�y 	�, k�p th�i nh ng v�t liu, d�ng c�, trang b� ph�
ng tin b�o h� lao 

	�ng, ph�
ng tin k$ thu�t kh&c ph�c s� c� s�n xu�t có ch�t l��ng theo k� ho�ch.  

7. B� ph�n t� ch�c lao 	�ng c�a doanh nghip có trách nhim:  

- Ph�i h�p v�i các phân x��ng và các b� ph�n có liên quan t� ch�c và hu�n luyn l�c l��ng phòng ch�ng tai 

n�n, s� c� trong s�n xu�t phù h�p v�i 	�c 	i�m c�a doanh nghip;  

- Ph�i h�p v�i b� ph�n b�o h� lao 	�ng và các phân x��ng t� ch�c th�c hin các ch� 	� b�o h� lao 	�ng, 

	ào t�o, nâng cao tay ngh� k�t h�p v�i hu�n luyn an toàn và v sinh lao 	�ng; trang b� ph�
ng tin b�o v 

cá nhân, th�i gi� làm vic, th�i gi� ngh# ng
i, b'i d�(ng ch�ng 	�c h�i, b'i th��ng tai n�n lao 	�ng, b�o 

hi�m xã h�i...;  

- ��m b�o vic cung c�p 	�y 	� k�p th�i nhân công 	� th�c hin các n�i dung, bin pháp 	� ra trong k� 
ho�ch b�o h� lao 	�ng.  



II- N�i dung chi ti�t c�a k� ho�ch b�o h� lao ��ng  

(Ph� l�c s� 02- Kèm theo Thông t� Liên t�ch s� 14 /1998/TTLT-BL�TB&XH-BYT-TL�L�VN ngày 31 tháng 10 n�m 
1998 c�a B� Lao 	�ng - Th�
ng binh và Xã h�i, B� Y t� và T�ng Liên 	oàn Lao 	�ng Vit Nam)  

1. Các bin pháp v� k$ thu�t an toàn và phòng ch�ng cháy n�:  

- Ch� t�o, s�a ch a, mua s&m các thi�t b�, b� ph�n, d�ng c� nh)m m�c 	ích che, ch&n, hãm, 	óng, m� các 
máy, thi�t b�, b� ph�n, công trình, khu v�c nguy hi�m, có nguy c
 gây s� c�, tai n�n lao 	�ng;  

- Làm thêm các giá 	� nguyên v�t liu, thành ph�m;  

- B� sung h th�ng ch�ng sét, ch�ng rò 	in;  

- L&p 	�t các thi�t b� báo 	�ng b)ng màu s&c, ánh sáng, ti�ng 	�ng...  

- ��t bi�n báo;  

- Mua s&m, s�n xu�t các thi�t b�, trang b� phòng cháy, ch a cháy;  

- T� ch�c l�i n
i làm vic phù h�p v�i ng��i lao 	�ng;  

- Di chuy�n các b� ph�n s�n xu�t, kho ch�a các ch�t 	�c h�i, d* cháy n� ra xa n
i có nhi�u ng��i qua l�i.  

2. Các bin pháp v� k$ thu�t v sinh lao 	�ng phòng ch�ng 	�c h�i, c�i thin 	i�u kin lao 	�ng:  

- L&p 	�t các qu�t thông gió, h th�ng hút b�i, hút h
i khí 	�c;  

- Nâng c�p, hoàn thin làm cho nhà x��ng thông thoáng, ch�ng nóng, 'n và các y�u t� 	�c h�i lan truy�n;  

- Xây d�ng, c�i t�o nhà t&m;  

- L&p 	�t máy gi�t, máy t�y ch�t 	�c.  

3. Mua s&m trang thi�t b� b�o v cá nhân:  

Dây an toàn; m�t n� phòng 	�c; t�t ch�ng l�nh; t�t ch�ng v&t; �ng cách 	in; �ng ch�u axít; m+ bao tóc, m+ 

ch�ng ch�n th�
ng s� não; kh�u trang ch�ng b�i; bao tai ch�ng 'n; qu�n áo ch�ng phóng x�, ch�ng 	in t" 

tr��ng, qu�n áo ch�ng rét, qu�n áo ch�u nhit v.v...  

4. Ch�m sóc s�c kho% ng��i lao 	�ng:  

- Khám s�c kho% khi tuy�n d�ng;  

- Khám s�c kho% 	�nh k!;  

- Khám phát hin bnh ngh� nghip;  

- B'i d�(ng b)ng hin v�t;  

- �i�u d�(ng và ph�c h'i ch�c n�ng lao 	�ng.  



5. Tuyên truy�n giáo d�c, hu�n luyn v� b�o h� lao 	�ng:  

- T� ch�c hu�n luyn v� b�o h� lao 	�ng cho ng��i lao 	�ng;  

- Chi�u phim, tham quan tri�n lãm b�o h� lao 	�ng;  

- T� ch�c thi an toàn v sinh viên gi,i;  

- T� ch�c thi vi�t, thi v- 	� xu�t các bin pháp t�ng c��ng công tác b�o h� lao 	�ng;  

- K% pa nô, áp phích, tranh an toàn lao 	�ng; mua tài liu, t�p chí b�o h� lao 	�ng.  

III- H�ng d�n n�i dung, hình th	c và t� ch	c vi�c ki�m tra an toàn - v� sinh lao ��ng  

(Ph� l�c s� 03- Kèm theo Thông t� Liên t�ch s� 14/1998/TTLT-BL�TB&XH-BYT-TL�L�VN ngày 31 tháng 10 
n�m 1998 c�a B� Lao 	�ng - Th�
ng binh và Xã h�i, B� Y t� và T�ng Liên 	oàn Lao 	�ng Vit Nam)  

1. N�i dung ki�m tra:  

1.1- Vic th�c hin các quy 	�nh v� b�o h� lao 	�ng nh�: khám s�c kho%, khám phát hin bnh ngh� nghip; 
th�i gi� làm vic, th�i gi� ngh# ng
i, b'i d�(ng b)ng hin v�t, khai báo, 	i�u tra, th�ng kê tai n�n lao 	�ng...;  

1.2- H' s
, s� sách, n�i quy, quy trình và bin pháp làm vic an toàn, s� ghi biên b�n ki�m tra, s� ghi ki�n 

ngh�;  

1.3- Vic th�c hin tiêu chu�n, quy ph�m, quy trình bin pháp an toàn 	ã ban hành;  

1.4- Tình tr�ng an toàn, v sinh c�a các máy móc, thi�t b�, nhà x��ng, kho tàng và n
i làm vic nh�: che ch&n 

t�i các v� trí nguy hi�m, 	� tin c�y c�a các c
 c�u an toàn, ch�ng nóng, ch�ng b�i, chi�u sáng, thông gió, thoát 

n��c...;  

1.5- Vic s� d�ng, b�o qu�n trang b� ph�
ng tin b�o v cá nhân, ph�
ng tin k$ thu�t phòng cháy ch a 

cháy, ph�
ng tin c�p c�u y t�;  

1.6- Vic th�c hin các n�i dung c�a k� ho�ch b�o h� lao 	�ng;  

1.7- Vic th�c hin ki�n ngh� c�a các 	oàn thanh tra, ki�m tra;  

1.8- Vic qu�n lý, thi�t b�, v�t t� và các ch�t có yêu c�u nghiêm ng�t v� an toàn lao 	�ng và vic ki�m soát 

các y�u t� nguy hi�m có h�i;  

1.9- Ki�n th�c an toàn, v sinh lao 	�ng, kh� n�ng x� lý s� c� và s
 c�u, c�p c�u c�a ng��i lao 	�ng;  

1.10- Vic t� ch�c �n u�ng b'i d�(ng, ch�m sóc s�c kho% ng��i lao 	�ng;  

1.11- Ho�t 	�ng t� ki�m tra c�a c�p d��i, vic gi�i quy�t các 	� xu�t, ki�n ngh� v� b�o h� lao 	�ng c�a ng��i 

lao 	�ng;  

1.12- Trách nhim qu�n lý công tác b�o h� lao 	�ng và phong trào qu�n chúng v� b�o h� lao 	�ng.  

2. Hình th�c ki�m tra:  



2.1- Ki�m tra t�ng th� các n�i dung v� an toàn v sinh lao 	�ng có liên quan 	�n quy�n h�n c�a c�p ki�m tra;  

2.2- Ki�m tra chuyên 	� t"ng n�i dung;  

2.3- Ki�m tra sau 	�t ngh# s�n xu�t dài ngày;  

2.4- Ki�m tra tr��c ho�c sau mùa m�a, bão;  

2.5- Ki�m tra sau s� c�, sau s�a ch a l�n;  

2.6- Ki�m tra 	�nh k! 	� xem xét nh&c nh� ho�c ch�m 	i�m 	� xét duyt thi 	ua;  

3. T� ch�c vic ki�m tra:  

�� vic t� ki�m tra có hiu qu�, tránh hình th�c, 	�i phó c�n ph�i chu�n b� chu 	áo và th�c hin nghiêm ch#nh 

các b��c sau:  

3.1- Thành l�p 	oàn ki�m tra:  

 . c�p doanh nghip và c�p phân x��ng khi t� ki�m tra nh�t thi�t ph�i t� ch�c 	oàn ki�m tra, nh ng ng��i 

tham gia ki�m tra ph�i là nh ng ng��i có trách nhim c�a doanh nghip và c�a công 	oàn, có hi�u bi�t v� k$ 
thu�t an toàn, v sinh lao 	�ng.  

3.2- H�p 	oàn ki�m tra phân công nhim v� cho các thành viên, xác 	�nh l�ch ki�m tra;  

3.3- Thông báo l�ch ki�m tra 	�n các 	
n v� ho�c các t� s�n xu�t;  

3.4- Ti�n hành ki�m tra:  

- Qu�n 	�c phân x��ng (n�u là ki�m tra � phân x��ng) ph�i báo cáo tóm t&t tình hình th�c hin công tác b�o 

h� lao 	�ng v�i 	oàn ki�m tra và 	� xu�t các ki�n ngh�, bin pháp kh&c ph�c thi�u sót t'n t�i ngoài kh� n�ng 

t� gi�i quy�t c�a phân x��ng; d�n 	oàn ki�m tra 	i xem xét th�c t� và tr� l�i các câu h,i, c+ng nh� ti�p thu 

các ch# d�n c�a 	oàn ki�m tra;  

- M�i v� trí s�n xu�t, kho tàng 	�u ph�i 	��c ki�m tra.  

3.5- L�p biên b�n ki�m tra:  

- �oàn ki�m tra ghi nh�n xét và ki�n ngh� 	�i v�i 	
n v� 	��c ki�m tra; ghi nh�n các v�n 	� gi�i quy�t thu�c 

trách nhim c�a c�p ki�m tra vào s� biên b�n ki�m tra c�a 	
n v� 	��c ki�m tra;  

- Tr��ng 	oàn ki�m tra và tr��ng b� ph�n 	��c ki�m tra ph�i ký vào biên b�n ki�m tra.  

3.6- Phát huy k�t qu� ki�m tra:  

- ��i v�i các 	
n v� 	��c ki�m tra ph�i xây d�ng k� ho�ch kh&c ph�c các thi�u sót t'n t�i thu�c ph�m vi c�a 
	
n v� gi�i quy�t, 	'ng th�i g�i c�p ki�m tra 	� theo dõi th�c hin;  



- C�p ki�m tra ph�i có k� ho�ch phúc tra vic th�c hin ki�n ngh� 	�i v�i c
 s�; t�ng h�p nh ng n�i dung 
thu�c trách nhim và th�m quy�n gi�i quy�t c�a mình 	�i v�i c�p d��i và giao cho các b� ph�n giúp vic t� 
ch�c th�c hin.  

3.7- Th�i h�n t� ki�m tra � c�p doanh nghip và c�p phân x��ng.  

Tu! theo tính ch�t s�n xu�t kinh doanh, ng��i s� d�ng lao 	�ng quy 	�nh các hình th�c t� ki�m tra và th�i 
h�n t� ki�m tra � c�p doanh nghip và c�p phân x��ng. Tuy nhiên, 	�nh k! t� ki�m tra toàn din ph�i 	��c 
ti�n hành 3 tháng /1 l�n � c�p doanh nghip và 1 tháng /1 l�n � c�p phân x��ng.  

3.8- T� ki�m tra � t� s�n xu�t:  

Vic t� ki�m tra � t� ph�i ti�n hành vào 	�u gi� làm vic hàng ngày và tr��c khi b&t 	�u vào m�t công vic 
m�i, vì v�y c�n ph�i 	��c làm nhanh, g�n theo trình t� sau 	ây:  

a) M/i cá nhân trong t� 	�u gi� làm vic hàng ngày có nhim v� quan sát tình tr�ng an toàn, v sinh lao 	�ng 
c�a máy, thi�t b�, 	in, m�t b)ng s�n xu�t, d�ng c� ph�
ng tin phòng cháy ch a cháy, d�ng c� ph�
ng tin 
c�p c�u s� c� vv... và báo cáo t� tr��ng nh ng thi�u sót ho�c các nguy c
 gây tai n�n lao 	�ng ho�c �nh 
h��ng x�u t�i s�c kho% (n�u có).  

b) T� tr��ng sau khi nh�n 	��c các thông tin v� tình tr�ng m�t an toàn có nhim v� ki�m tra l�i các t'n t�i 
	��c t� viên phát hin, h��ng d�n ho�c bàn b�c v�i công nhân trong t� các bin pháp lo�i tr" 	� tránh x�y ra 
tai n�n lao 	�ng.  

c) ��i v�i nh ng nguy c
 mà kh� n�ng t� không t� gi�i quy�t 	��c thì ph�i th�c hin bin pháp t�m th�i 	� 
phòng tránh x�y ra tai n�n lao 	�ng, sau 	ó ghi vào s� ki�n ngh� và báo cáo ngay v�i qu�n 	�c phân x��ng 
	� 	��c gi�i quy�t.  

3.9- L�p s� ki�n ngh� và s� ghi biên b�n ki�m tra v� an toàn lao 	�ng - v sinh lao 	�ng:  

a) S� ki�n ngh� và s� ghi biên b�n ki�m tra v� an toàn, v sinh lao 	�ng là h' s
 g�c c�a ho�t 	�ng t� ki�m 
tra b�o h� lao 	�ng, là ch� 	� công tác c�a cán b� qu�n lý s�n xu�t các c�p 	� th�c hin ch�c n�ng nhim v� 
ki�m tra, 	ôn 	�c c+ng nh� tranh th� s� 	óng góp ph�n ánh c�a c�p d��i v� tình hình an toàn và v sinh lao 
	�ng, là h' s
 theo dõi vic gi�i quy�t các thi�u sót t'n t�i. Vì v�y, vic l�p s� ki�n ngh� và s� ghi biên b�n 
ki�m tra là yêu c�u b&t bu�c � m�i c�p trong doanh nghip;  

b) S� ki�n ngh� và s� ghi biên b�n ki�m tra v� an toàn và v sinh lao 	�ng ph�i 	��c 	óng d�u giáp lai và 
qu�n lý, l�u gi  theo ch� 	� qu�n lý tài liu hin hành 	� truy c�u khi c�n thi�t;  

c) M�i tr��ng h�p ph�n ánh ki�n ngh� 	� xu�t và ti�p nh�n ki�n ngh� 	� xu�t 	�u ph�i 	��c ghi chép và ký 
nh�n vào s� ki�n ngh� v� an toàn, v sinh lao 	�ng 	� có c
 s� xác 	�nh trách nhim.  

IV- Ggi�i quy�t v� tai n�n lao ��ng nghiêm tr�ng x�y ra trong ��n v� c� s�  

1) �
n v� ph�i c�n c� vào Thông t� Liên t�ch s� 03/1998/TTLT-BL�TBXH-BYT-TL�L�VN ngày 26/3/1998 c�a Liên 
B� Lao 	�ng - Th�
ng binh và Xã h�i, B� Y t� và T�ng Liên 	oàn Lao 	�ng Vit Nam h��ng d�n v� khai báo và 
	i�u tra tai n�n lao 	�ng.  

2) Khi x�y ra tai n�n lao 	�ng ch�t ng��i; b� th�
ng nhi�u ng��i và b� th�
ng n�ng thì ng��i s� d�ng lao 
	�ng ph�i:  

- S
 c�p c�u n�n nhân; 	�a n�n nhân 	�n c
 s� y-t� g�n nh�t.  

- Khai báo b)ng cách nhanh nh�t cho S� Lao 	�ng - Th�
ng binh và Xã h�i, S� Y-t�, Liên 	oàn Lao 	�ng 
T#nh, thành ph� và c
 quan công an g�n nh�t.  



- Gi  nguyên hin tr��ng n
i x�y ra tai n�n lao 	�ng.  

3) Ph�i khai báo trung th�c di*n bi�n x�y ra tai n�n lao 	�ng v�i �oàn 	i�u tra và Công an 	�a ph�
ng.  

4) Tích c�c gi�i quy�t h�u qu� c�a v� tai n�n lao 	�ng.  

V- Khai báo các ��i t��ng có yêu c�u nghiêm ng�t v� An toàn lao ��ng  

M�u 	
n khai báo:  

   

Tên c
 s�: ............  
S� :.......................  

V/v khai báo 	�i t��ng có 
yêu c�u nghiêm ng�t v� an 

toàn lao 	�ng  

C�ng hoà xã h�i ch� ngh0a vit nam  
��c l�p - T
 do - H�nh phúc  

   
............. ngày....tháng....n�m.....  

   

Kính g�i: Thanh tra Nhà n��c v� an toàn lao 	�ng  

 (B� ho�c S� Lao 	�ng-Th�
ng binh và Xã h�i)  

   

C�n c� Thông t� s� 22/TT-L�TBXH ngày 08/11/1996 c�a B� Lao 	�ng - Th�
ng binh và Xã h�i v� vic 

h��ng d�n khai báo, 	�ng ký và c�p gi�y phép s� d�ng các lo�i máy, thi�t b�, v�t t� và các ch�t có yêu c�u 

nghiêm ng�t v� an toàn lao 	�ng.  

�
n v� ho�c cá nhân: (Ghi rõ tên 	
n v� ho�c ng��i khai báo)  

Tr� s� chính: .......................................................  

�in tho�i: ........................ Fax: .........................  

Xin khai báo các lo�i 	�i t��ng có yêu c�u nghiêm ng�t v� an toàn lao 	�ng sau 	ây:  

��c tính k� thu�t  
S� 
TT  

Tên ��i t��ng có 

yêu c	u nghiêm 

ng�t v
 an toàn lao 

��ng  

Mã 

hi�u  

Nm 

s�n 

xu�t  Thi�t k�  Th�c t�  

M�c �ích 

s� d�ng  

   

   

   

   

                  

C
 s� ký tên và 	óng d�u  

  



Ghi chú:  

Trong ph�n 	�c tính k� thu�t:  

- ��i v�i n�i h
i ghi rõ áp su�t làm vic, công su�t h
i, lo�i nhiên liu 	�t;  

- ��i v�i thi�t b� ch�u áp l�c ghi rõ áp su�t làm vic, dung tích, môi ch�t làm vic;  

- ��i v�i máy l�nh ghi rõ công su�t, lo�i môi ch�t làm vic;  

- ��i v�i thi�t b� nâng ghi rõ tr�ng t�i, t�m v�i;  

- ��i v�i thang máy ghi rõ s�c ch�a, v�n t�c;  

- ��i v�i v�t liu n� ghi rõ công n�, t�c 	� n�, kh� n�ng truy�n n�, th�i gian b�o qu�n.  

VI- �
n xin c�p (c�p l�i ho�c gia h�n) gi�y phép s� d�ng các 	�i t��ng có yêu c�u 
nghiêm ng�t v� an toàn lao 	�ng  

M�u 	
n:  

Tên c
 s�: ............  
S� :.......................  

C�ng hoà xã h�i ch� ngh0a vit nam  
��c l�p - T
 do - H�nh phúc  

   
............. ngày....tháng....n�m.....  

�
n xin c�p (c�p l�i ho�c gia h�n) gi�y phép s� d�ng các 	�i t��ng có yêu c�u 
nghiêm ng�t v� an toàn lao 	�ng  

 Kính g�i: Thanh tra Nhà n��c v� an toàn lao 	�ng  

 (B� ho�c S� Lao 	�ng-Th�
ng binh và Xã h�i)  

   

C�n c� Thông t� s� 22/TT-L�TBXH ngày 08/11/1996 c�a B� Lao 	�ng-Th�
ng binh và Xã h�i v� vic h��ng 

d�n khai báo, 	�ng ký và c�p gi�y phép s� d�ng các lo�i máy, thi�t b�, v�t t� và các ch�t có yêu c�u nghiêm 

ng�t v� an toàn lao 	�ng.  

�
n v� ho�c cá nhân: (Ghi rõ tên 	
n v� ho�c ng��i khai báo)  

Tr� s� chính: .......................................................  

�in tho�i: ........................ Fax: .........................  

Xin c�p gi�y phép s� d�ng cho các 	�i t��ng có yêu c�u nghiêm ng�t v� an toàn lao 	�ng sau (Kèm theo h� 

s
 c�p gi�y phép).  

��c tính k� thu�t  
S� 
TT 

Tên ��i t��ng có 

yêu c	u nghiêm ng�t v
 
an toàn lao ��ng  

Mã 

hi�u

Nm 

s�n 

xu�t  Thi�t k�  Th�c t�  
M�c �ích 

s� d�ng  

Lý do xin 

c�p gi�y 

phép  
                        



   

   

   

   

�� ngh� Thanh tra Nhà n��c v� an toàn lao 	�ng xem xét và c�p gi�y phép s� d�ng cho các 	�i t��ng trên.  

C
 s� ký tên và 	óng d�u  

Ghi chú:  

Trong ph�n 	�c tính k� thu�t:  

- ��i v�i n�i h
i ghi rõ áp su�t làm vic, công su�t h
i, lo�i nhiên liu 	�t;  

- ��i v�i thi�t b� ch�u áp l�c ghi rõ áp su�t làm vic, dung tích, môi ch�t làm vic;  

- ��i v�i máy l�nh ghi rõ công su�t, lo�i môi ch�t làm vic;  

- ��i v�i thi�t b� nâng ghi rõ tr�ng t�i, t�m v�i;  

- ��i v�i thang máy ghi rõ s�c ch�a, v�n t�c;  

- ��i v�i v�t liu n� ghi rõ công n�, t�c 	� n�, kh� n�ng truy�n n�, th�i gian b�o qu�n.  

 


