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HANDOUT NOTE 7B 

BÁO CÁO NHẬN DIỆN MỐI NGUY VÀ ĐÁNH GIÁ 
RỦI RO CHO THIẾT BỊ PHỤ TRỢ, CÔNG CỤ, 

DỤNG CỤ 

 
Mã tài liệu:  

 

CÔNG TY TNHH MTV DÒNG KẺ 

 

Tên thiết bị phụ 
trợ, công cụ, dụng 
cụ: 

 Ngày hoàn thành:  

Đánh giá bởi:  

1. Nhận diện mối nguy: Mô tả mối nguy, rủi ro và biện pháp kiểm soát và phòng ngừa đang thực hiện 

 
Loại thiết bị, công cụ, dụng cụ:       YCNN                YTNH    
 
 
Mối nguy (Mối nguy) 

  

  

  
 

Rủi ro (Mô tả hoàn cảnh các tai nạn, sự cố có thể xảy ra) 

  

  

  

  

  
 
Các biện pháp kiểm soát đang được thực hiện (để ngăn ngừa tai nạn) 

  

  

  

  
 

Các biện pháp kiểm soát bổ sung đề nghị (nếu có) 

  

  

  
 
 

2. Đánh giá rủi ro – Mức độ rủi ro HRN (i)  HRN (ii)  

Cho biết số HRN (i) cho rủi ro cao nhất tại thời điểm hiện tại với việc thực hiện các biện pháp kiểm soát 
Cho biết số HRN (ii) cho rủi ro cao nhất tại thời điểm tương lại với việc thực hiện các biện pháp bổ sung nếu có 

3. Có phải thiết bị phụ trợ/công cụ/dụng cụ này đều được đánh giá và áp dụng 
các biện pháp kiểm soát và bảo vệ phù hợp ? 

CÓ  KHÔNG 
 

Nếu KHÔNG, các biện pháp kiểm soát và bảo vệ đề nghị, cùng với trách nhiệm và ngày hoàn thành cần phải được ghi rõ ràng 
và theo dõi trong Bản Đăng Ký Rủi Ro Đáng Kể 

4. Nếu các rủi ro này được yêu cầu tuân thủ các điều khoản và tiêu chuẩn Luật pháp hoặc các yêu cầu khác, ghi rõ tên 
hoặc số tham chiếu các yêu cầu này 

5. Thiết bị phụ trợ/công cụ/dụng cụ này có được yêu cầu tuân thủ với các yêu cầu và tiêu chuẩn riêng của Tập 
Đoàn/Tổ chức không? (Nếu không, các thiết bị này sẽ được coi là Rủi Ro Đáng Kể và được bổ sung vào Bản Đăng 
Ký Rủi Ro Đáng Kể 

 CÓ  KHÔNG  

6. Lịch sử tai nạn/sự cố liên quan 

Số vụ tai nạn/sự cố liên quan báo cáo cho cơ quan chức năng 2011  2012  2013  

Tổng số vụ tai nạn/sự cố báo cáo trong hệ thống nội bộ 2011  2012  2013  

Tổng số sự cố suýt bị trong vòng 6 tháng có tiềm ẩn nguy cơ 
gây tai nạn/sự cố nghiêm trọng 

2011  2012  2013 
 

Những tai nạn/sự cố và sự cố suýt bị xảy ra liên quan đến thiết bị này có được điều 
tra tìm nguyên nhân và áp dụng các biện pháp kiểm soát và bảo vệ bổ sung hay 
không? (Nếu không, những thiết bị này phải được coi là Rủi Ro Đáng Kể và được bổ 
sung vào Bản Đăng Ký Rủi Ro Đáng Kể 

CÓ  KHÔNG 

 
 

7. TOÀN BỘ RỦI RO NHẬN DIỆN ĐÃ ĐƯỢC KIỂM SOÁT ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỨC CHẤP 
NHẬN ĐƯỢC? 

CÓ  KHÔNG 
 

 
CHUẨN BỊ BỞI                                                             XEM XÉT BỞI                                                    PHÊ DUYỆT BỞI 
 
 

 


