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Số JSA Người chịu trách nhiệm công việc/ Người 
giám sát 

Những người tham gia làm JSA 

JSA:   1.  5.  1. Nhóm Trưởng 5. Kỹ sự khu vực 9.  

Rev:  2.  6.  2. Trưởng khu vực 6.  10.  

Ngày:  3.  7.  3. Trưởng dây chuyền 7.  11.  

 4.  8.  4. Thợ vận hành 8.  12.  
 

Soạn bởi 
 

 
 

Xem xét bởi Nhóm Trưởng   
Họ và tên Chữ ký Ngày Họ và Tên Chữ ký Ngày 

 
 
 

DUYỆT JSA Phê duyệt bởi:  Chữ ký: Chức danh:  Ngày: 
 
 
 

Loại  công việc:        CÔNG VIỆC CHUNG                                     CÔNG VIỆC CỤ THỂ                                CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ ATLĐ-VSLĐ 
 
 
 

Tên công việc:  Quy Trình SX  

 

Mô tả công việc:   
Mô tả công việc bằng cách nêu rõ công việc này được bắt đầu như thế nào và kết thúc như thế nào 

Các bổ sung và thay đổi khi xem xét và đánh giá lại: 

Những chi tiết xem xét lại 

Lần 
thứ 

Ngày 
Người 
xem 
xét 

Chữ ký 
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QUY TRÌNH THỰC HIỆN JSA   NHỮNG YÊU CẦU ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC (CHO CÁC THÀNH VIÊN ĐÁNH GIÁ) 
 

Danh mục Hệ thống, đồ nghề, thiết bị cần thiết 

Người chuyên môn 
(nhóm trưởng) 

 

Thiết bị (camera, 
máy quay phim, 

máy đo độ ồn...) 

 

PPE  

Giấy phép (giấy 

phép chụp hình...) 
 

Những tài liệu có 

liên quan khác 

 

 

 

Yêu cầu huấn luyện 
 

 

 

Hướng dẫn hoàn thành JSA: 

 

 Tùy thuộc vào mức độ quan trọng, tính phức tạp của công việc mà nhóm trưởng chỉ định thành viên tham gia. 

 Mẫu JSA phải được điền đầy đủ những thông tin có được sau buổi thảo luận về JSA. 

 Cuối cùng được xem xét lại bởi nhân viên an toàn, sau đó được duyệt bởi GĐ Sản xuất. 

 Thông tin về mối nguy và rủi ro liên quan cùng với các biện pháp kiểm soát hiện tại và bổ sung được chuyển đổi 

thành tiêu chuẩn thao tác an toàn và được văn bản hóa (SWP). 

 JSA phải được định kỳ xem xét lại và điều chỉnh nếu điều kiện làm việc, bản chất mối nguy có thay đổi. 

Những mối nguy hiểm đã được xác định sẽ được đánh giá dựa trên khả năng xảy ra và mức độ nguy 
hiểm, và được phân loại theo từng hạng mục dưới đây. 

  

Xác định phạm vi công việc 
đang được đánh giá 

Chia công việc ra thành từng 
bước (Steps) 

Xác định các mối nguy 
hiểm/nguy cơ trong từng 

bước bởi Nhóm Đánh Giá 

Đánh giá rủi ro trong từng 
bước công việc (HRN i) 

Đánh giá hiệu quả các biện 
pháp kiểm soát đang thực 

hiện & Đề xuất biện pháp bổ 
sung nếu cần thiết 

Đánh giá rủi ro sau khi thực 
hiện các biện pháp bổ sung 

(HRN ii)  

JSA được duyệt 
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ RỦI RO 
(GUIDANCE ON RISK ASSESSMENT CRITERIA) 

 

# 

 

ẢNH HƯỞNG 
Mức độ ảnh hưởng của mối nguy nếu xảy ra sự cố? 

 

KHẢ NĂNG XẢY RA 

Khả năng mối nguy có 
thể gây sự cố? 

#  
CON NGƯỜI 

 
TỔN THẤT TÀI CHÍNH 

VD: ngừng sản xuất, hư hỏng thiết bị, mất 
hoặc tiêu hao nguyên vật liệu sản xuất…. 

 
MÔI TRƯỜNG 

 
THƯƠNG HIỆU 

VD: nhãn hàng, thương hiệu 
doanh nghiệp 

 
CHẤT LƯỢNG 

5 

 Từ 02 người 
chết trở lên 
hoặc 

 Từ 05 người bị 
thương nặng 

trở lên. 

 Tạm thời ngừng toàn bộ sản xuất 
≥ 1 tháng hoặc 

 Tạm thời ngừng một phần sản xuất 
nhưng ở khu vực hoặc ngành hàng 
quan trọng ≥ 1 tháng hoặc 

 Chi phí sửa chữa thiết bị hư hỏng ≥ 
1 triệu USD hoặc 

 Tổng thiệt hại về chi phí do sự cố ≥ 
1 triệu USD. 

 

 Sự cố gây ô nhiễm môi trường 
ảnh hưởng nghiêm trọng cho 
môi trường xung quanh hoặc 

 Sự cố ô nhiễm môi trường 
được phát hiện và đưa tin rộng 
rãi bởi các phương tiện thông 
tin đại chúng hoặc 

 Sự cố môi trường được phát 
hiện và xử phạt bởi cơ quan 
chức năng và mức xử phạt từ 
800 triệu đến 1 tỷ VND/mỗi 
hành vi. 

 Sự cố gây ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến uy 
tín và thương hiệu 
doanh nghiệp (VD: 
Chính phủ cấm bán 
hàng, siêu thị từ chối 
bán hàng…) hoặc 

 Sự cố được phát hiện 
và đưa tin rộng rãi bởi 
các phương tiện thông 
tin đại chúng trong 
nước và quốc tế hoặc 

 Sự cố gây ảnh hưởng 
tức thì đến doanh thu 

bán hàng. 

 Sự cố chất lượng gây 
ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến doanh nghiệp và yêu 
cầu việc thu hồi sản 
phẩm trong phạm vi cả 
nước hoặc 

 Sự cố chất lượng được 
phát hiện và đưa tin rộng 
rãi bởi các phương tiện 
thông tin đại chúng hoặc 

 Sự cố chất lượng gây 
ảnh hưởng tức thì đến 
doanh thu bán hàng và 
trên diện rộng. 

 Tai nạn, sự cố chắc 
chắn xảy ra (theo chủ 

quan nhóm đánh giá) nếu 
không có biện pháp kiểm 
soát phù hợp hoặc 

 Tai nạn, sự cố có tính 
chất lặp đi lặp lại hoặc 

 Tần suất sự cố ít nhất 2 
trường hợp/năm (trong 
lịch sử hoạt động của 
chính nhà máy) 

 
 

5 

4 

 01 người chết 
hoặc 

 Từ 02 – 05 

người bị 
thương nặng. 

 Ngừng toàn bộ sản xuất trong thời 
gian đến 1 tháng hoặc 

 Tạm thời ngừng một phần sản 

xuất ≥ 1 tháng nhưng ở khu vực 
hoặc ngành hàng không quan trọng 
hoặc  

 Chi phí sửa chữa thiết bị hư hỏng 
từ 500 ngàn đến dưới 1 triệu USD 
hoặc 

 Tổng thiệt hại về chi phí do sự cố 
từ 500 ngàn đến dưới 1 triệu USD.  

 Sự cố gây ô nhiễm môi trường 
ảnh hưởng nghiêm trọng cho 
môi trường nội bộ hoặc 

 Sự cố ô nhiễm môi trường 
được phát hiện và đưa tin bởi 
các phương tiện thông tin đại 
chúng hoặc 

 Sự cố môi trường được phát 
hiện và xử phạt bởi cơ quan 
chức năng và mức xử phạt từ 
600 triệu đến ≤ 800 triệu 
VND/mỗi hành vi. 

 Sự cố gây ảnh hưởng 
đáng kể đến uy tín và 
thương hiệu doanh 
nghiệp (VD: Khách 
hàng phàn nàn trên 
các mạng xã hội…) 
hoặc 

 Sự cố được phát hiện 
và đưa tin bởi các 
phương tiện thông tin 
đại chúng hoặc 

 Sự cố gây ảnh hưởng 
lớn đến doanh thu bán 

hàng. 

 Sự cố chất lượng gây 
ảnh hưởng đáng kể đến 
doanh nghiệp và yêu cầu 
việc thu hồi sản phẩm 
trong quy mô nhất định 
hoặc 

 Sự cố chất lượng được 
phát hiện và đưa tin bởi 
các phương tiện thông tin 
đại chúng hoặc 

 Sự cố chất lượng gây 
ảnh hưởng nhất định 

đến doanh thu bán hàng. 

 Tai nạn, sự cố hoàn 
toàn có thể xảy ra (theo 

chủ quan nhóm đánh giá) 
nếu không có biện pháp 
kiểm soát phù hợp hoặc 

 Tần suất sự cố ít nhất 2 – 
5 năm/trường hợp 
(trong lịch sử hoạt động 
của chính nhà máy) hoặc 

 Tai nạn, sự cố đã từng 
xảy ra trong cùng ngành 

công nghiệp, cùng mô 
hình sản xuất hoặc công 
nghệ (≤ 5 năm) 

4 

3 

 01 người bị 
thương nặng 
(phải tạm thời 
nghỉ việc hoặc 

 Tạm thời ngừng một phần sản 

xuất đến 1 tháng nhưng ở khu vực 
hoặc ngành hàng không quan trọng 
hoặc 

 Sự cố gây ô nhiễm môi trường 
ảnh hưởng giới hạn cho môi 
trường nội bộ hoặc 

 Sự cố môi trường được phát 

 Sự cố gây ảnh hưởng 
nội bộ đến uy tín và 

thương hiệu doanh 
nghiệp (VD: Lòng tin 

 Sự cố chất lượng được 
phát hiện nội bộ, ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến 
kế hoạch sản xuất hoặc 

 Tai nạn, sự cố có thể 

xảy ra (theo chủ quan 
nhóm đánh giá) nếu 
không có biện pháp kiểm 

3 
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hạn chế làm 
việc). 

 Chi phí sửa chữa thiết bị hư hỏng 
từ 200 ngàn đến ≤ 500 ngàn USD 
hoặc 

 Tổng thiệt hại về chi phí do sự cố 
từ từ 200 ngàn đến ≤ 500 ngàn 
USD. 

hiện và xử phạt bởi cơ quan 
chức năng và mức xử phạt từ 
300 triệu đến ≤ 600 triệu 
VND/mỗi hành vi. 
 

nhân viên, sự trung 
thành…) hoặc  

 Sự cố gây ảnh hưởng 
nhất định đến doanh 

thu bán hàng 

 Sự cố chất lượng do lỗi 
hệ thống, và có nguyên 

nhân liên quan đến nhiều 
bộ phận chức năng. Sự 
cố yêu cầu được điều tra 
quy mô và chi tiết bởi 
nhóm điều tra và báo 
cáo. 

soát phù hợp hoặc 

 Tần suất sự cố ít nhất 5 – 
10 năm/trường hợp 
(trong lịch sử hoạt động 
của chính nhà máy) hoặc 

 Tai nạn, sự cố đã từng 
xảy ra trong cùng ngành 

công nghiệp, cùng mô 
hình sản xuất hoặc công 
nghệ (5 - ≤ 10 năm) 

2 

 Có người bị 
thương cần 
điều trị y tế 
(bởi nhân viên 
y tế). 

 Chi phí sửa chữa thiết bị hư hỏng 
từ 50 ngàn đến ≤ 200 ngàn USD 
hoặc 

 Tổng thiệt hại về chi phí do sự cố 
từ từ 50 ngàn đến ≤ 200 ngàn 
USD.  

 Sự cố gây ô nhiễm môi trường 
ảnh hưởng giới hạn tại một 
khu vực nội bộ hoặc 

 Sự cố môi trường được phát 
hiện và xử phạt bởi cơ quan 
chức năng và mức xử phạt từ 
100 triệu đến ≤ 300 triệu 
VND/mỗi hành vi. 

 Ảnh hưởng không 
đáng kể hoặc 

 Sự cố hầu như không 

gây ảnh hưởng đến 
doanh thu bán hàng. 

 Sự cố chất lượng được 
phát hiện nội bộ và ngay 
lập tức trên dây chuyền 
sản xuất hoặc 

 Sự cố chất lượng không 
phải do lỗi hệ thống. 

 Tai nạn, sự cố khó có 
khả năng xảy ra hoặc 

 Tần suất sự cố ít nhất 10 
– 20 năm/trường hợp 
(trong lịch sử hoạt động 
của chính nhà máy) hoặc 

 Tai nạn, sự cố đã từng 
xảy ra trong nước hoặc 

trên thế giới ở các ngành 
khác nhưng có thể có 
một vài yếu tố tương tự 

2 

1 

 Có người bị 
thương nhẹ 
(chỉ cần sơ cứu 
bởi sơ cứu viên 
cơ sở). 

 Chi phí sửa chữa thiết bị hư hỏng 
đến ≤ 50 ngàn USD hoặc 

 Tổng thiệt hại về chi phí do sự cố 
đến ≤ 50 ngàn USD. 

 Được xếp loại là sự cố môi 
trường tuy nhiên chưa gây 
ảnh hưởng đến môi trường tại 
khu vực và nội bộ hoặc 

 Sự cố môi trường được phát 
hiện và xử phạt bởi cơ quan 
chức năng và mức xử phạt 
đến ≤ 100 triệu VND/mỗi hành 
vi. 

 Ảnh hưởng rất không 
đáng kể hoặc 

 Sự cố hoàn toàn 
không gây ảnh hưởng 

đến doanh thu bán 
hàng. 

 Sự cố chất lượng được 
phát hiện nội bộ và ngay 
lập tức trên dây chuyền 
sản xuất và có tính chất 
đơn lẻ. 

 Tai nạn, sự cố hầu như 
không có khả năng xảy 
ra hoặc 

 Tần suất sự cố ít nhất 20 
– ≥ 50 năm/trường hợp 

(trong lịch sử hoạt động 
của chính nhà máy)  

1 

 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 
1 2 3 4 5 

 

ẢNH HƯỞNG 
(SEVERITY) 

 

CHẤP NHẬN ĐƯỢC – Chấp nhận được 

TRUNG BÌNH – Cần kiểm soát rủi ro 

CAO  – Cần kiểm soát rủi ro mức độ cao 

CỰC KỲ CAO – Không thể chấp nhận được 

KHẢ NĂNG 

(LIKELIHOOD) 
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BÁO CÁO NHẬN DIỆN MỐI NGUY VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO: 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Các bước 
thực hiện 

công việc 
(Step) 

Mô tả mối nguy/nguy cơ 
tai nạn liên quan đến từng 

bước thực hiện 

 

Biện pháp 
kiểm soát 

đang được áp 
dụng (Hành 

động kiểm 

soát + Hành 
động phòng 

ngừa) 

ĐÁNH GIÁ RỦI 
RO LẦN 1 

Biện pháp kiểm soát 
bổ sung (nếu chỉ số 

HRN 1 vẫn ở mức độ 
cao hoặc cực kỳ cao) 

ĐÁNH GIÁ RR 

Các yêu 
cầu hỗ 

trợ 

Người 

thực hiện 

Thời hạn 
hoàn 

thành 

K
h
ả
 n

ă
n
g
 x

ả
y
 r

a
 

M
ứ
c 
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1.  

         -    

2.  

 
 
 
 
 

 

          

3.  

  

          

4.  

  

          

 

 

 
 


