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I. DANH MỤC KHU VỰC, THIẾT BỊ, MÁY MÓC, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ VÀ CÔNG 
VIỆC   

 

Danh mục là danh sách các hạng mục cần được thực hiện và hoàn thành nhận diện mối 

nguy và đánh giá rủi ro an toàn & sức khỏe nghề nghiệp. 

Có 7 (bảy) loại danh mục khác nhau được liệt kê như bảng dưới đây:  

 

Tên các loại danh mục và định nghĩa 
 

Phạm vi và ứng dụng nhận diện mối nguy và 
đánh giá rủi ro ATSKNN 

1. KHU VỰC LÀM VIỆC/VỊ TRÍ CÔNG 

TÁC: 

Là nơi cụ thể, riêng biệt trong nhà máy 

hoặc văn phòng để phục vụ cho các 

hoạt động sản xuất và kinh doanh. 

------ 

Ví dụ:  Đường giao thông nội bộ, sàn 

thao tác, mái nhà, khu vực máy nén 

khí, khu vực lò hơi, văn phòng... 

 

 

 Mỗi khu vực làm việc đều phải được tiến hành 

NDMN & ĐGRR nhằm phát hiện các mối nguy 

tiềm ẩn là một phần không thể tách rời khỏi 

khu vực (intrinsic hazards). 

Ví dụ: Tiếng ồn luôn là một mối nguy tồn tại 

trong khu vực phòng bơm. 

 Nếu không có hành động loại trừ, mối nguy đặc 

thù ở khu vực làm việc luôn luôn tồn tại mọi lúc 

trong điều kiện sản xuất bình thường, không 

liên quan đến các hoạt động lao động của 

người công nhân.  

 Kết quả NDMN & ĐGRR giúp xây dựng nội 

quy, quy định khu vực, các tiêu chuẩn an 

toàn khu vực. 

2. THIẾT BỊ, MÁY MÓC SẢN XUẤT:  

Là thiết bị được thiết kế, chế tạo phục 

vụ cho mục đích sản xuất, đóng gói 

sản phẩm, bán thành phẩm, nguyên 

vật liệu....  

------ 

Ví dụ:  Bồn chứa, bồn trộn, các dây 

chuyền/máy đóng gói, tháp sấy.... 

 

 Toàn bộ thiết bị, máy móc và dây chuyền sản 

xuất phải được tiến hành NDMN & ĐGRR đặc 

thù nhằm phát hiện các mối nguy về: 

 Công nghệ (Technological hazards) 

 Vận hành (Operational hazards) 

 Khác (VD: Cơ khí....) 

 Công cụ sử dụng NDMN & ĐGRR là PHA 

(Preliminary Hazard Assessment), hoặc 

HAZOP (Hazard and Operability Studies)...vv. 

 Kết quả NDMN & ĐGRR giúp xây dựng hệ 

thống thông tin an toàn sản xuất (PSI: 

Process Safety Information); tiêu chuẩn an 

toàn vận hành thiết bị (SOP: Safety Operating 

Procedures). 

3. THIẾT BỊ PHỤ TRỢ, CÔNG CỤ VÀ 

DỤNG CỤ: 

Thiết bị phụ trợ là những thiết bị không 

nằm trong nhóm thiết bị sản xuất 

(Không có yếu tố công nghệ phức tạp 

và không có tính liên kết giữa các thiết 

bị).  

 

 Mỗi thiết bị phụ trợ phải được tiến hành NDMN 

& ĐGRR đặc thù nhằm phát hiện các mối nguy 

và xác định các biện pháp kiểm soát phù hợp.  

 Biện pháp kiểm soát bao gồm cả những quy 

định kiểm tra thiết bị trước khi sử dụng, các 

biện pháp kỹ thuật an toàn (VD: Che chắn); các 
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Thiết bị phụ trợ bao gồm các công cụ, 

dụng cụ, các máy móc và thiết bị đơn 

lẻ hỗ trợ thiết bị, máy móc và dây 

chuyền sản xuất. 

 

------ 

 

Ví dụ:  Các thiết bị nâng, xe nâng 

chuyển, bình khí nén, bình chịu áp lực, 

máy hàn, máy khoan.... 

yêu cầu về sử dụng trang thiết bị bảo vệ cá 

nhân phù hợp. 

 Kết quả NDMN & ĐGRR (cùng với Báo Cáo 

Phân Tích Rủi Ro Công Việc Liên Quan Đến 

Việc Sử Dụng Thiết Bị Phụ Trợ) giúp xây dựng 

tiêu chuẩn an toàn thao tác đối với các thiết bị 

phụ trợ. 

  

 

4. THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM 

NGẶT VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO 

ĐỘNG: 

Là những thiết bị, máy hoặc vật tư khi 

vận hành hoặc sử dụng yêu cầu 

những điều kiện và tiêu chuẩn an toàn 

theo quy định của Luật Pháp và gọi là 

danh mục những thiết bị, máy hoặc vật 

tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn 

lao động. 

Danh mục bao gồm 26 máy, thiết bị 

hoặc vật tư ban hành kèm theo Thông 

tư số 05/2014/TT-BLĐTBXH ngày 

6/3/2014 của Bộ Lao động, Thương 

binh và Xã hội. 

 

-------- 

Ví dụ: Nồi hơi các loại (bao gồm cả bộ 

quá nhiệt và bộ hâm nước) có áp suất 

làm việc định mức của hơi trên 0,7bar; 

Palang điện, Palang kéo tay có tải 

trọng từ 1000kg trở lên 

 Mỗi thiết bị, máy thuộc danh mục thiết bị, máy 

có YCNN về an toàn vệ sinh lao động đều phải 

được thiết kế và chế tạo phù hợp với tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật  

VD: TCVN 4244:2005 – Thiết bị nâng: Thiết kế, 

chế tạo và kiểm tra kỹ thuật. 

TCVN 7704:2007 – Nồi hơi: Yêu cầu kỹ thuật 

về thiết kế, kết cấu chế tạo, lắp đặt, sử dụng và 

sửa chữa 

 NNMN & ĐGRR đối với thiết bị, máy, vật tư có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao 

động nhằm phát hiện các mối nguy không thuộc 

về công nghệ và vận hành, ví dụ: mối nguy cơ 

khí, bề mặt.... 

5. CÔNG VIỆC CHUNG: 

Là công việc được thực hiện bởi đại 

đa số nhân viên vì không yêu cầu kỹ 

năng chuyên môn đặc thù. Những 

công việc này được thực hiện tại 

những vị trí rất khác nhau nhưng tuy 

nhiên đặc thù các mối nguy, rủi ro và 

các biện pháp kiểm soát có thể gần 

giống nhau. 

------ 

Ví dụ:  công việc vệ sinh, bốc dỡ hàng 

hóa, di chuyển pallet, bơm nguyên liệu 

hoặc sản phẩm vào bồn chứa. 

 

 Đối với loại công việc này, NDMN & ĐGRR phải 

được tiến hành để nhận diện mọi mối nguy liên 

quan, đánh giá rủi ro, xác định và thực hiện các 

biện pháp kiểm soát cần thiết, thiết lập tiêu 

chuẩn an toàn thao tác và thực hiện công việc. 

 Sử dụng mô hình 3D để xác định các mối nguy 

như sau: 

 D1 – Dangerous/Nguy hiểm: Công việc 

tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn 

 D2 – Difficult/Khó khăn: Công việc tiềm 

ẩn nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp hoặc 

có những khó khăn cản trở quá trình 

thực hiện công việc làm người công 
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nhân không thoải mái, phải thực hiện vội 

vàng, thậm chí làm tắt, làm ẩu để hoàn 

thành 

 D3 – Dirty/Dơ bẩn: Công việc tiềm ẩn 

nguy cơ gây sự cố tại nơi làm việc, ví 

dụ: chảy tràn dầu mỡ, hóa chất....hoặc 

công việc có yếu tố dơ bẩn làm người 

công nhân không thoải mái, phải thực 

hiện vội vàng, thậm chí làm tắt, làm ẩu 

để hoàn thành. 

 NDMN & ĐGRR đối với loại công việc này có 

thể được thực hiện một lần và được xem xét, 

chỉnh sửa nếu cần thiết mỗi năm. 

6. CÔNG VIỆC CỤ THỂ: 

Là công việc được thực hiện bởi nhân 

viên hoặc nhóm nhân viên được đào 

tạo và huấn luyện đảm bảo các kỹ 

năng và kiến thức cần thiết để thực 

hiện công việc. 

Mối nguy và rủi ro đối với công việc 

này rất đặc thù đối với từng loại công 

việc và do vậy đòi hỏi biện pháp kiểm 

soát cũng đặc thù. 

Công việc này thường được thực hiện 

ở những khu vực đặc biệt và có sự liên 

quan với những thiết bị, công cụ và 

dụng cụ đặc biệt. Do vậy NDMN & 

ĐGRR đối với công việc này là sự tổng 

hợp của các báo cáo NDMN & ĐGRR 

đối với khu vực làm việc, thiết bi, máy 

móc, công cụ và dụng cụ. 

------ 

Ví dụ:  Vệ sinh bồn sản phẩm để 

chuyển đổi sản phẩm, sử dụng máy 

khoan, máy tiện, máy cắt, thay thế các 

tấm lợp lấy sáng trên mái nhà kho, lắp 

đặt các thiết bị trên cao... 

 

 Mọi công việc cụ thể đều ẩn chứa các mối nguy 

và nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn lao động hoặc 

sự cố an toàn tại nơi làm việc, do vậy NDMN & 

ĐGRR là rất cần thiết đối với mọi công việc cụ 

thể. 

 Các mối nguy tiềm ẩn đối với công việc cụ thể 

có thể được mô tả bởi 3D như sau: 

 D1 – Dangerous/Nguy hiểm: Công việc 

tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn 

 D2 – Difficult/Khó khăn: Công việc tiềm 

ẩn nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp hoặc 

có những khó khăn cản trở quá trình 

thực hiện công việc làm người công 

nhân không thoải mái, phải thực hiện vội 

vàng, thậm chí làm tắt, làm ẩu để hoàn 

thành 

 D3 – Dirty/Dơ bẩn: Công việc tiềm ẩn 

nguy cơ gây sự cố tại nơi làm việc, ví 

dụ: chảy tràn dầu mỡ, hóa chất....hoặc 

công việc có yếu tố dơ bẩn làm người 

công nhân không thoải mái, phải thực 

hiện vội vàng, thậm chí làm tắt, làm ẩu 

để hoàn thành. 

 Việc NDMN & ĐGRR đối với công việc này sử 

dụng công cụ JSA (Job Safety Analysis) để xác 

định các mối nguy, bao gồm cả mối nguy thuộc 

hành vi của người thực hiện công việc, đề xuất 

và thực hiện các biện pháp kiểm soát phù hợp. 

 Kết quả NDMN & ĐGRR được sử dụng để xây 

dựng các Tiêu Chuẩn và Hướng Dẫn Thao Tác 

An Toàn (SWP: Safe Working Practice).  
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7. CÔNG VIỆC CÓ YÊU CẦU 

NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN VỆ 

SINH LAO ĐỘNG: 

Là những công việc khi thực hiện yêu 

cầu người lao động phải tuân thủ các 

yêu cầu, tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật 

theo yêu cầu Luật Pháp nhằm đảm 

bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp 

trong quá trình thực hiện công việc. 

Danh mục các công việc có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao 

động bao gồm 13 công việc được ban 

hành kèm theo Thông tư 27/2013/TT-

BLĐTBXH ban hành ngày 18/10/2013 

của Bộ Lao động, Thương binh và Xã 

hội. 

Ví dụ: Các công việc trên cao, trên sàn 

công tác di động; sửa chữa, bảo 

dưỡng, lắp đặt thiết bị điện... 

 

 Việc thực hiện các công việc có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động yêu 

cầu tuân thủ các tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật 

an toàn theo yêu cầu Luật pháp. 

Ví dụ: Thông tư 20/2011/TT-BLĐTBXH – Ban 

hành “Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về an toàn 

lao động đối với máy hàn và công việc hàn 

điện” – QCVN 03:2011/BLĐTBXH. 

 Việc thực hiện NDMN & ĐGRR đối với công 

việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh 

lao động vẫn rất cần thiết để nhằm phát hiện 

các mối nguy liên quan đến hành vi và sự tuân 

thủ của người lao động đối với các yêu cầu về 

quy trình, quy chuẩn kỹ thuật an toàn vệ sinh 

lao động. 
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II. QUY TRÌNH VÀ CÁC BƯỚC XÂY DỰNG DANH MỤC 

Nhóm NDMN & ĐGRR thực hiện xây dựng danh mục bằng cách đi thực địa tại các khu 

vực làm việc và tổng hợp, xây dựng danh sách theo hướng dẫn dưới đây:  

TIÊU CHÍ 

 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

1. KHU VỰC LÀM 

VIỆC/VỊ TRÍ 

CÔNG TÁC 

2. Xác định khu vực và giới hạn của nó (Tham khảo sơ đồ mặt 

bằng, nhà xưởng). 

3. Xác định sơ bộ các mối nguy tiềm ẩn từ đáng kể (Significant) 

đến mối nguy không đáng kể - LƯU Ý: Mối nguy tại khu vực 

làm việc phải là một phần không thể tách rời khỏi khu vực 

đó (Intrinsic Hazards). 

4. Xác định sơ bộ ranh giới ảnh hưởng bởi mối nguy đã phát hiện. 

LƯU Ý: Khu vực càng nhỏ thì việc thực hiện biện pháp kiểm 

soát càng dễ dàng. 

5. Lập danh sách khu vực làm việc cần thực hiện NDMN & ĐGRR 

an toàn & sức khỏe nghề nghiệp. 

6. Xây dựng chương trình NDMN & ĐGRR an toàn & sức khỏe 

nghề nghiệp đối với danh mục các khu vực. 

7. Phê duyệt danh mục và chương trình NDMN & ĐGRR bởi cấp 

quản lý, lãnh đạo. 

PHƯƠNG PHÁP NDMN: PHỎNG VẤN NLĐ, QUAN SÁT & THAM 

KHẢO QUYẾT ĐỊNH 3733/2002/QĐ-BYT VỀ VIỆC BAN HÀNH 21 

TIÊU CHUẨN VỆ SINH LAO ĐỘNG, 5 NGUYÊN TẮC VÀ 7 

THÔNG SỐ VỆ SINH LAO ĐỘNG. 

2. THIẾT BỊ, MÁY 

MÓC SẢN XUẤT 

1. Xác định thiết bị, máy móc sản xuất: Phạm vi (Tham khảo quy 

trình sản xuất); loại thiết bị, máy móc (YCNN). 

2. Truy xét Hồ Sơ Thiết Bị và Sổ Tay Vận Hành Thiết Bị (Hiểu về 

các mối nguy liên quan đến công nghệ và vận hành). 

3. Xác định các chương trình quản lý thiết bị, máy móc sản xuất 

đang được áp dụng (TPM; 5S...) 

4. Xác định sơ bộ các mối nguy tiềm ẩn từ đáng kể (Significant) 

đến mối nguy không đáng kể và bao gồm các mối nguy: i) 

CÔNG NGHỆ; ii.) VẬN HÀNH; iii.) KHÁC. 

5. Lập danh mục thiết bị, máy móc sản xuất cần thực hiện NDMN 

& ĐGRR an toàn & sức khỏe nghề nghiệp. 

3. Xây dựng chương trình NDMN & ĐGRR an toàn & sức khỏe 

nghề nghiệp đối với danh mục thiết bị, máy móc sản xuất. 

4. Phê duyệt danh mục và chương trình NDMN & ĐGRR bởi cấp 

quản lý, lãnh đạo. 

PHƯƠNG PHÁP NDMN: 

 Đối với các mối nguy thuộc về công nghệ, vận hành, công 

cụ NDMN & ĐGRR phù hợp là: PHA - Preliminary Hazard 

Assessment; HAZOP – Hazard and Operability Studies; 

FMECA – Failure Modes, Effects and Criticality Analysis; 

CTA: Critical Task Analysis; ETA – Event Tree Analysis 
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 Đối với các mối nguy khác, ví dụ như cơ khí, bề mặt..., công 

cụ NDMN & ĐGRR phù hợp là: Phỏng vấn NLĐ và Quan 

sát thực tế. 

3. THIẾT BỊ PHỤ 

TRỢ, CÔNG CỤ 

VÀ DỤNG CỤ: 

 

1. Xác định các thiết bị phụ trợ, công cụ và dụng cụ sử dụng trong 

khu vực hoặc liên quan, hỗ trợ cho các thiết bị, máy móc sản 

xuất (phỏng vấn người lao động); xác định loại thiết bị, công cụ 

và dụng cụ (YCNN). 

2. Truy xét Hướng Dẫn Vận Hành Thiết Bị, Công cụ, Dụng cụ 

(Hiểu về các mối nguy liên quan đến công nghệ (nếu có) và vận 

hành). 

3. Xác định các chương trình quản lý, kiểm tra thiết bị, công cụ và 

dụng cụ nếu có đang được áp dụng (Tem kiểm tra, kiểm định...) 

4. Xác định sơ bộ các mối nguy tiềm ẩn từ đáng kể (Significant) 

đến mối nguy không đáng kể và bao gồm các mối nguy: i) 

CÔNG NGHỆ; ii.) VẬN HÀNH; iii.) KHÁC. 

5. Lập danh mục thiết bị, công cụ và dụng cụ cần thực hiện NDMN 

& ĐGRR an toàn & sức khỏe nghề nghiệp. 

6. Xây dựng chương trình NDMN & ĐGRR an toàn & sức khỏe 

nghề nghiệp đối với danh mục thiết bị, công cụ và dụng cụ. 

7. Phê duyệt danh mục và chương trình NDMN & ĐGRR bởi cấp 

quản lý, lãnh đạo. 

PHƯƠNG PHÁP NDMN: QUAN SÁT VÀ PHỎNG VẤN NGƯỜI 

LAO ĐỘNG TRONG LÚC HỌ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC, SỬ 

DỤNG CÔNG CỤ JSA (JOB SAFETY ANALYSIS). 

4. THIẾT BỊ CÓ 

YÊU CẦU 

NGHIÊM NGẶT 

VỀ AN TOÀN VỆ 

SINH LAO 

ĐỘNG: 

 

1. Truy cập Thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH ngày 6/3/2014 về việc 

Ban hành Danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn lao động. 

2. Nhóm NDMN & ĐGRR (cùng với Bộ Phận Quản Lý Thiết Bị) rà 

soát các thiết bị, máy móc, vật tư đang sử dụng thuộc Danh 

mục. 

3. Truy cập các tài liệu kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc 

tiêu chuẩn liên quan đến hướng dẫn thiết kế, chế tạo, kiểm tra, 

kiểm định, sử dụng, bảo trì và sửa chữa. 

4. Lập danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn lao động đang sử dụng. 

5. Xây dựng chương trình quản lý an toàn & sức khỏe nghề nghiệp 

đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn lao động đang sử dụng (bao gồm kiểm định an toàn định 

kỳ; NDMN & ĐGRR) 

6. Phê duyệt danh mục và chương trình quản lý an toàn & sức 

khỏe nghề nghiệp đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn lao động đang sử dụng bởi cấp quản lý, 

lãnh đạo. 

PHƯƠNG PHÁP NDMN:  

 SỬ DỤNG TÀI LIỆU KỸ THUẬT, QUY CHUẨN KỸ THUẬT 
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QUỐC GIA HOẶC TIÊU CHUẨN LIÊN QUAN 

 QUAN SÁT VÀ PHỎNG VẤN NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG 

LÚC HỌ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC VẬN HÀNH, SỬA 

CHỮA, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ - SỬ DỤNG CÔNG CỤ 

JSA (JOB SAFETY ANALYSIS). 

5. CÔNG VIỆC 

CHUNG: 

 

1. Xác định khu vực mà công việc chung được thực hiện – Truy 

xét báo cáo NDMN & ĐGRR an toàn & sức khỏe nghề nghiệp 

đối với khu vực cụ thể này. 

2. Xác định các thiết bị, máy móc, công cụ và dụng cụ mà người 

lao động sử dụng để thực hiện công việc – Truy xét báo cáo 

NDMN & ĐGRR an toàn & sức khỏe nghề nghiệp đối với các 

thiết bị, máy móc, công cụ và dụng cụ sử dụng. 

3. Sử dụng mô hình 3D để xác định các mối nguy kết hợp với 

quan sát, phỏng vấn người lao động, lập danh mục công việc 

và người thực hiện (chức danh, vị trí công tác). Ưu tiên công 

việc có các mối nguy tiềm ẩn và rõ ràng. 

Ví dụ: Công việc xếp dỡ hàng hóa – Mối nguy tiềm ẩn gây tai 

nạn và rõ ràng: Xe nâng và nguy cơ va chạm với xe nâng. 

4. Xây dựng chương trình NDMN & ĐGRR an toàn & sức khỏe 

nghề nghiệp đối với danh mục các công việc chung. 

5. Phê duyệt danh mục và chương trình NDMN & ĐGRR đối với 

công việc chung bởi cấp quản lý, lãnh đạo. 

PHƯƠNG PHÁP NDMN:  

 SỬ DỤNG KẾT QUẢ NDMN & ĐGRR ĐỐI VỚI KHU VỰC 

LÀM VIỆC VÀ THIẾT BỊ, MÁY MÓC, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ 

LIÊN QUAN. 

 QUAN SÁT VÀ PHỎNG VẤN NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG 

LÚC HỌ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC, SỬ DỤNG CÔNG CỤ 

JSA (JOB SAFETY ANALYSIS). 

 XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN THAO TÁC AN TOÀN (SWP: 

SAFE WORKING PRACTICE) 

6. CÔNG VIỆC CỤ 

THỂ 

1. Xác định khu vực mà công việc cụ thể được thực hiện – Truy 

xét báo cáo NDMN & ĐGRR an toàn & sức khỏe nghề nghiệp 

đối với khu vực cụ thể này. 

2. Xác định các thiết bị, máy móc, công cụ và dụng cụ mà người 

lao động sử dụng để thực hiện công việc – Truy xét báo cáo 

NDMN & ĐGRR an toàn & sức khỏe nghề nghiệp đối với các 

thiết bị, máy móc, công cụ và dụng cụ sử dụng. 

3. Lập danh mục công việc cụ thể dựa trên mối nguy đặc thù đối 

với từng công việc, sử dụng mô hình 3D để xác định các mối 

nguy kết hợp với quan sát, phỏng vấn người lao động. 

Ví dụ: Công việc vệ sinh bồn sản phẩm – Mối nguy đặc thù: 

Nước nóng và hóa chất tẩy rửa. 

4. Xây dựng chương trình NDMN & ĐGRR an toàn & sức khỏe 

nghề nghiệp đối với danh mục các công việc cụ thể. 
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5. Phê duyệt danh mục và chương trình NDMN & ĐGRR đối với 

công việc chung bởi cấp quản lý, lãnh đạo. 

PHƯƠNG PHÁP NDMN:  

 SỬ DỤNG KẾT QUẢ NDMN & ĐGRR ĐỐI VỚI KHU VỰC 

LÀM VIỆC VÀ THIẾT BỊ, MÁY MÓC, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ 

LIÊN QUAN. 

 QUAN SÁT VÀ PHỎNG VẤN NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG 

LÚC HỌ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC, SỬ DỤNG CÔNG CỤ 

JSA (JOB SAFETY ANALYSIS). 

 XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN THAO TÁC AN TOÀN (SWP: 

SAFE WORKING PRACTICE). 

7. CÔNG VIỆC CÓ 

YÊU CẦU 

NGHIÊM NGẶT 

VỀ AN TOÀN VỆ 

SINH LAO ĐỘNG 

1. Truy cập Phụ Lục 1 – Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH ban 

hành ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã 

hội (Danh mục 13 công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn, vệ sinh lao động) 

2. Nhóm NDMN & ĐGRR (cùng với Bộ Phận Sản Xuất và Nhân 

Sự) rà soát các vị trí công tác đang thực hiện các công việc 

thuộc Danh mục 13 công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn, vệ sinh lao động. 

3. Truy cập các tài liệu kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc 

hướng dẫn liên quan đến công việc. 

4. Lập danh mục các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn lao động, vệ sinh lao động đang thực hiện. 

5. Xây dựng chương trình quản lý an toàn & sức khỏe nghề 

nghiệp đối với việc thực hiện các công việc có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động (bao gồm việc đào 

tạo và huấn luyện cấp chứng chỉ an toàn theo yêu cầu Thông 

tư 27/2013/TT-BLĐTBXH; NDMN & ĐGRR) 

6. Phê duyệt danh mục và chương trình quản lý an toàn & sức 

khỏe nghề nghiệp đối với đối với việc thực hiện các công việc 

có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động 

đang thực hiện bởi cấp quản lý, lãnh đạo. 

PHƯƠNG PHÁP NDMN:  

 SỬ DỤNG TÀI LIỆU KỸ THUẬT, QUY CHUẨN KỸ THUẬT 

QUỐC GIA HOẶC TIÊU CHUẨN LIÊN QUAN. 

 QUAN SÁT VÀ PHỎNG VẤN NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG 

LÚC HỌ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CÓ YÊU CẦU NGHIÊM 

NGẶT VỀ AN TOÀN - SỬ DỤNG CÔNG CỤ JSA (JOB 

SAFETY ANALYSIS). 

LƯU Ý: Trước khi các danh mục được phê duyệt, các thành viên nhóm đánh giá rà soát 

lại hoặc kiểm tra, đối chiếu với các nhóm khác để xác định các khu vực làm việc, thiết bị, 

máy móc, công cụ, dụng cụ và công việc CHUNG (ở nhiều khu vực, công đoạn sản xuất) 

để có thể thực hiện chung một báo cáo nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro an toàn & 

sức khỏe tại nơi làm việc. 
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III. GỢI Ý MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH CỦA CÁC DANH MỤC  

Dưới đây là một vài ví dụ về nội dung liên quan đến các danh mục 

1. KHU VỰC LÀM VIỆC: 

 

VÍ DỤ VỀ DANH MỤC KHU VỰC VÀ VỊ TRÍ CÔNG TÁC 

 

KHU VỰC BỒN CHỨA KHU VỰC KHO 

 

- Vị trí bồn chứa NaOH 

- Vị trí bồn chứa dầu DO 

- Vị trí bồn chứa SLES 

- Vị trí máy bơm  

- Vị trí đậu xe bồn 

- Vị trí phòng điều khiển trạm bơm 

- Đường đi cho người đi bộ 

- Vị trí các nóc bồn chứa* 

- Vị trí các đáy bồn chứa* 

- Vị trí các khu vực hạn hẹp* 

- Vị trí bên dưới đường dây điện hạ 

thế* 

 

- Vị trí loading bay 

- Vị trí tập kết pallet 

- Vị trí xạc bình xe nâng 

- Vị trí chứa hóa chất nguy hiểm 

- Vị trí kho bao bì giấy 

- Vị trí kho nguyên liệu 

- Vị trí kho nguyên liệu bột 

- Giao thông 

- Mái nhà kho* 

 

KHU SẢN XUẤT KHU BỒN CHỨA 

 

- Vị trí cân nguyên liệu 

- Phòng hương liệu 

- Trạm trộn nguyên liệu 

- Phòng bơm cao áp 

- Xưởng cơ khí 

- Trạm biến áp 

- Phòng khí nén 

- Phòng điều khiển trung tâm 

- Khu vực máy vận thăng 

- Phòng trộn (Mixing Room) 

- Khu tháp sấy (Drying Tower) 

- Phòng QC 

- Đường giao thông 

 

- Đường giao thông 

- Sàn thao tác 

- Nóc bồn chứa* 

- Bên trong bồn chứa – Khu vực hạn hẹp 

và có yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt 

- Phòng điều khiển trung tâm 

- Phòng bơm 

- Khu vực tập trung hóa chất vệ sinh bồn 

- Vị trí rác thải vệ sinh bồn 
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2. THIẾT BỊ, MÁY MÓC SẢN XUẤT 

 

VÍ DỤ VỀ DANH MỤC THIẾT BỊ VÀ MÁY MÓC SẢN XUẤT 

 

- Máy gắp chai tự động 

- Máy rửa chai tự động 

- Máy kiểm chai tự động 

- Máy thanh trùng chai tự động 

- Hệ thống máy chiết chai tự động 

- Máy dán nhãn 

- Máy đóng thùng 

- Máy in barcode 

- Palletiser 

 

- Tháp sấy  

- Bồn trộn 5T, 10T 

- Máy đóng túi  

- Máy đóng chai 

- Dây chuyền máy in 7 màu 

- Máy ghép mí bao sản phẩm 

- Nồi hơi 

- Hệ thống máy nén khí 

- Trạm xử lý nước thải 

 

LƯU Ý: 

Phương pháp nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro an toàn & sức khỏe nghề nghiệp đối 

với máy móc, thiết bị và dây chuyền sản xuất trình bày trong phạm vi khóa huấn luyện 

này được sử dụng đối với nhóm máy móc, thiết bị và dây chuyền sản xuất thỏa mãn các 

điều kiện sau đây:  

- Ít phức tạp về yếu tố công nghệ và vận hành và 

- Cơ chế vận hành, công nghệ được hiểu rõ, và 

- Mối nguy và rủi ro không quá nghiêm trọng 

Phương pháp trình bày CHỈ áp dụng đối với máy móc, thiết bị và dây chuyền hiện hữu. 

Phương pháp này KHÔNG được khuyến khích sử dụng trong giai đoạn dự án (thiết kế, 

chế tạo...).  

Đối với những máy móc, thiết bị và dây chuyền sản xuất phức tạp, nhận diện mối nguy và 

đánh giá rủi ro an toàn & sức khỏe nghề nghiệp phải được sử dụng những công cụ 

chuyên biệt như HAZOP hoặc tương đương.  
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3. THIẾT BỊ PHỤ TRỢ, CÔNG CỤ VÀ DỤNG CỤ 

 

VÍ DỤ VỀ DANH MỤC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ, CÔNG CỤ VÀ DỤNG CỤ 

 

- Thang các loại 

- Sàn thao tác các loại 

- Các loại tời nâng 

- Các loại máy vận thăng 

- Palang các loại 

- Bình cứu hỏa các loại 

- Các bảng điều khiển 

- Xe nâng các loại 

- Giàn giáo 

- Các ống và đầu nối 

- Pallet  

- Các công cụ, dụng cụ cầm tay 

- Các loại máy, thiết bị như máy cưa, 

máy tiện, máy mài, máy khoan.... 

- Các đường ống sản phẩm, nguyên liệu 

- Các đường ống hơi, khí nén 

- Các bình góp hơi, cổ góp hơi 

- Các bình khí nén, bình áp lực 

- Máy bơm 

 

- Hệ thống thông gió, quạt hút 

- Hệ thống băng tải 

- Máy bơm sản phẩm 

- Các dụng cụ vệ sinh 

- Các máy xạc bình xe nâng 

- Máy lọc nước 

- Máy đun nước 

- Vv.... 
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4. CÔNG VIỆC CHUNG 

 

VÍ DỤ VỀ CÔNG VIỆC CHUNG 

 

- Sử dụng máy vi tính (văn phòng) 

- Các công việc vận chuyển, nâng nhấc 

hàng hóa 

- Vận chuyển Pallet 

- Các công việc phát sinh lửa (hàn, cắt...) 

- Các công việc thực hiện trong khu vực 

hạn hẹp, buồng kín 

- Các công việc đào đất, phá dỡ công 

trình 

- Các công việc liên quan đến điện 

- Vệ sinh kính bên ngoài cao ốc, tòa nhà 

- Dỡ, vận chuyển hàng hóa từ xe 

containers 

-  Kiểm tra, bảo dưỡng và vệ sinh bình 

cứu hỏa 

 

- Bơm nguyên liệu lỏng 

- Vệ sinh sàn nhà xưởng 

- Đi lại bằng phương tiện vận chuyển  
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5. CÔNG VIỆC CỤ THỂ 

 

VÍ DỤ VỀ CÔNG VIỆC CỤ THỂ 

 

KHU VỰC SẢN XUẤT 

- Vệ sinh túi lọc tháp sấy bột 

- Vận hành trạm bơm nguyên liệu lỏng 

- Vận hành máy đóng túi 

- Vận hành hệ thống chiết chai PET 

- Vận hành máy in 7 màu... 

 

KHU VỰC ĐÓNG TÚI 

- Xử lý màng phim bị kẹt trong máy đóng 

túi 

- Vận hành máy đóng túi 

- Thay cuộn màng cho máy đóng túi 

- Thay đổi bao bì cho máy đóng túi 

- Vận hành máy đóng thùng carton 

- Vận hành hệ thống băng tải tự động 

- Vệ sinh, bảo trì máy đóng túi 

 

KHU VỰC HÀNG THÀNH PHẨM 

- Vận hành Loading Bay 

- Vận hành máy Palletiser 

- Vận hành xe nâng điện...vv 

 

PHÒNG CƠ ĐIỆN 

- Gia công, chế tạo tấm che cho băng tải 

- Vận hành máy tiện, máy cưa, máy mài, 

máy cắt.... 

- Công việc hàn 

 

CÁC CÔNG VIỆC CỤ THỂ KHÁC 

- Lấy mẫu nguyên liệu, sản phẩm 

- Vệ sinh bồn chứa sản phẩm 

- Vận hành hệ thống xử lý nước thải 

- Vệ sinh thiết bị 

- Bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị và 

dây chuyển sản xuất 

- Vận hành nồi hơi, trạm khí nén...vv 
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IV. XÁC ĐỊNH PHẠM VI 

Việc xác định phạm vi rất quan trọng trong xây dựng danh mục.  

Danh mục có thể được xây dựng cho 

 toàn bộ nhà máy, khu vực HOẶC 

 cho từng phần (vị trí công tác, thiết bị đơn lẻ....)  

PHẠM VI CÀNG HẸP THÌ NHẬN DIỆN MỐI NGUY VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO AN TOÀN VÀ 

SỨC KHỎE TẠI NƠI LÀM VIỆC CÀNG ĐẠT ĐƯỢC HIỆU QUẢ CAO VÀ CÁC BIỆN 

PHÁP KIỂM SOÁT DỄ DÀNG HƠN TRONG VIỆC DUY TRÌ VÀ KIỂM SOÁT. 

 

VÍ DỤ: 

 

VÍ DỤ VỀ PHÂN CHIA MỘT KHU VỰC THÀNH CÁC VỊ TRÍ 

ĐỂ LẬP DANH MỤC NHẬN DIỆN MỐI NGUY VÀ ĐÁNH GIÁ 

RỦI RO AN TOÀN & SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP 

 

 

VỊ TRÍ 1 – KHO 

NGUYÊN LIỆU 

BỘT 

 NHIỆT ĐỘ 

CAO 

 THIẾU ÁNH 

SÁNG 

 BỤI 

 

 

VỊ TRÍ 2 – KHU 

VỰC MÁY 

NGHIỀN ĐẬU 

 NHIỆT ĐỘ 

CAO 

 THIẾU ÁNH 

SÁNG 

 TIẾNG ỒN 

 

VỊ TRÍ 3 

 

 

 

VỊ TRÍ 4 – KHU 

CÔNG NGHỆ 

 NHIỆT ĐỘ 

CAO 

 THIẾU ÁNH 

SÁNG 

 HÓA CHẤT 

(CÁC ĐƯỜNG 

ỐNG) 

 

 

VỊ TRÍ 5 

 

 

VỊ TRÍ 6 

 

 

 

TOÀN BỘ KHU VỰC SẢN XUẤT SỮA ĐẬU NÀNH 

  MỐI NGUY ĐẶC THÙ CHO TOÀN BỘ KHU VỰC: 

 NHIỆT ĐỘ CAO 

 THIẾU ÁNH SÁNG 


