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1. MỤC  ÍC  

M c   ch c a qu  tr nh nà  nhằm  ể: 

- Đảm bảo mọi mối ngu  an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc  ều  ược phát hiện và 

kiểm soát hợp lý nhằm giảm tối  a r i ro xả  ra tai nạn, sự cố an toàn và bệnh nghề 

nghiệp; 

- Đảm bảo mọi r i ro liên quan  ến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp phát sinh tại nơi làm 

việc  ược phân loại và kiểm soát thông qua  ánh giá r i ro và các biện pháp phù hợp 

nhằm  ưa các r i ro về mức  ộ chấp nhận  ược (acceptable risk); 

- Xâ  dựng, phát triển và du  tr  sự tuân th   ối với các nội qu , qu   ịnh,  êu cầu và tiêu 

chuẩn vận hành, thao tác an toàn  ối với các khu vực, máy móc, thiết bị, công c , d ng 

c , công việc thực hiện tại nơi làm việc; 

- Liên t c cải thiện các  iều kiện làm việc, vệ sinh nơi làm việc, cải tiến thiết bị nhằm thỏa 

mãn các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp qu   ịnh bởi Luật 

pháp Việt Nam và c a <Tổ chức> nhằm  ạt m c tiêu liên t c giảm và không có tai nạn 

và bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc. 

2. P ẠM VI 

Phạm vi áp d ng c a quy tr nh nà  bao gồm: 

- Mọi khu vực, vị tr  làm việc hiện tại và mở rộng thuộc phạm vi <Tổ chức>; 

- Mọi thiết bị, c m thiết bị, công nghệ sản xuất, các thiết bị hỗ trợ, các công c  và d ng c  

Người Lao Động (NLĐ) sử d ng và vận hành trong quá tr nh làm việc; 

- Các tha   ổi, cải tiến kỹ thuật  ối với thiết bị, c m thiết bị, công nghệ sản xuất; 

- Các dự án mở rộng hoặc xâ  mới nhà xưởng, trang bị và lắp  ặt thiết bị hoặc dâ  

chu ền sản xuất mới; 

- Mọi công việc thường xu ên và không thường xu ên  ược thực hiện bởi NLĐ thuộc 

biên chế nhân sự c a <Tổ chức> hoặc bởi nhà thầu  ược <Tổ chức> thuê mướn; 

- Mọi cán bộ, công nhân viên <Tổ chức>, có xem xét  ến các  ếu tố năng lực, kinh 

nghiệm và hành vi 

- Mọi nhà thầu thường xu ên hoặc không thường xu ên  ược <Tổ chức> thuê mướn. 

3. TR C  N  ÊM T ƢC   ÊN 

Trách nhiệm tuân th  và thực hiện Qu  tr nh nà   ược mô tả như sau: 

 Qu  tr nh nà   ược xâ  dựng, ban hành, xem xét và cập nhật  ịnh kỳ  t nhất 01 (một) 

lần/năm bởi sự phối hợp giữa: 

 Đại diện An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp <Tổ chức> (SMR: Safety Management 

Representative) – Trưởng nhóm  

 Cán bộ An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp các nhà máy thuộc <Tổ chức> (OHS Pillar) – 

Thành viên 

 Các Giám Đốc Nhà má  – Trưởng Bộ phận Sản xuất (Factory Manager/Production 

Manager) – Thành viên 

 Qu  tr nh nà   ược sử d ng  ể tham khảo và làm cơ sở  ể xâ  dựng và hoàn thành 

các Báo cáo Nhận diện mối ngu  và Đánh giá r i ro c  thể  ối với khu vực/vị tr  làm việc 

có  ếu tố ngu  hiểm; thiết bị/c m thiết bị và các thiết bị hỗ trợ; các công c  và d ng c  
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sản xuất; các công việc thường xu ên và không thường xu ên. Trách nhiệm nà  thuộc 

về: 

 Giám Đốc Nhà má  hoặc Trưởng Bộ phận Sản Xuất (Factory Manager/Production 

Manager) – Trách nhiệm chung ha  còn gọi là Tài trợ Đánh giá; 

 Quản Đốc hoặc Giám Sát Sản Xuất Khu Vực (Floor Manager/Production Line 

Supervisor) – Trách nhiệm c  thể ha  còn gọi là Trưởng nhóm Đánh giá; 

 Cán bộ An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp khu vực (OHS Pillar) – Ph  trách chu ên 

môn/kỹ thuật Đánh giá; 

 Người thực hiện công việc hoặc vận hành thiết bị (Operator) – Ph  trách việc mô tả qu  

tr nh/cách thức thực hiện công việc hoặc vận hành thiết bị; 

 Người quản lý/bảo tr /nghiên cứu và phát triển/nhóm công nghệ (Technical/Processing 

Specialists) – Ph  trách hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ trong quá tr nh Đánh giá 

4.  ỊN  N  ĨA, TỪ V ẾT TẮT & T   L  U T AM K ẢO 

4.1.   IN  N  ĨA – TERMS AND DEFINITION:  

- Khu vực làm việc: Là khu vực mà sự tồn tại c a các mối ngu  về an toàn & sức khỏe 

nghề nghiệp như một phần không thể tách rời khỏi khu vực – Các mối ngu  liên quan 

 ến môi trường lao  ộng bao gồm: ánh sáng; các  ếu tố vi kh  hậu (tốc  ộ gió, nhiệt  ộ, 

 ộ ẩm…); b i; tiếng ồn; bức xạ, tử ngoại; phóng xạ; tia X; hơi hóa chất…). Ngoài ra khu 

vực làm việc còn là khu vực mà sự tồn tại c a các mối ngu  về an toàn & sức khỏe 

nghề nghiệp là do bởi các thiết bị, công việc khi hoạt  ộng/thực hiện và r i ro liên quan 

có thể xả  ra trên diện rộng. 

- Mối nguy: Điều kiện hoặc t nh trạng có khả năng gâ  hại, gâ  ngu  hiểm  ến an toàn và 

sức khỏe c a NLĐ hoặc gâ  ảnh hưởng  ến hoạt  ộng sản xuất và kinh doanh b nh 

thường  ược hiểu như gâ  ngừng hoặc gián  oạn sản xuất. Trong phạm vi tài liệu nà , 

lỗ hổng hoặc sự không hiệu quả c a Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏe Nghề 

nghiệp và các hành vi không an toàn c a NLĐ cũng  ược coi là mối ngu  tiềm ẩn và 

cần phải kiểm soát. 

- Hành vi không an toàn: Là hành  ộng c a NLĐ thực hiện trong khi  ang làm việc mà 

hành  ộng nà   ược cho là không phù hợp, có thể gâ  tai nạn lao  ộng cho ch nh bản 

thân họ hoặc tạo ra các mối ngu  hiểm  e dọa an toàn và sức khỏe c a những người 

khác. Theo thống kê, 96% ngu ên nhân c a tai nạn và sự cố có nguồn gốc từ các hành 

vi không an toàn c a NLĐ. 

-  iều kiện không an toàn:  Là  iều kiện hoặc t nh trạng c  thể tồn tại tại nơi làm việc có 

ngu  cơ gâ  hại, gâ  ngu  hiểm  e dọa an toàn và sức khỏe c a NLĐ. Tu  nhiên  a 

phần  iều kiện không an toàn tại nơi làm việc là do ch nh NLĐ tạo ra (Emplo ee-

Created Unsafe Conditions). 

- Sự cố: Là sự kiện không mong muốn xả  ra gâ  thiệt hại cho Công t /Nhà má . Các 

thiệt hại bao gồm nhưng không giới hạn: tai nạn lao  ộng, bệnh nghề nghiệp, thiệt hại 

tài sản vật chất, ngừng hoặc gián  oạn sản xuất, ảnh hưởng  ến u  t n và thương hiệu 

c a Công t , ảnh hưởng  ến môi trường và hệ sinh thái…vv 

- Sự cố suýt bị:  Là một sự kiện  ã xả  ra mà có khả năng dẫn  ến một tai nạn/sự cố 

thực th , tu  nhiên chỉ v  lý do ma  mắn mà không có thiệt hại về người và tài sản. Sự 

cố suýt bị  ược coi là “chuông báo  ộng” về sự không kiểm soát mối ngu  và r i ro an 

toàn và sức khỏe tại nơi làm việc.  
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- Bệnh nghề nghiệp: Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do  iều kiện lao  ộng có hại 

c a nghề nghiệp tác  ộng  ối với người lao  ộng.  

- Tai nạn lao động: là tai nạn gâ  tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào c a cơ 

thể hoặc gâ  tử vong cho người lao  ộng, xả  ra trong quá tr nh lao  ộng, gắn liền với 

việc thực hiện công việc, nhiệm v  lao  ộng. 

- Nhận diện mối nguy: Quá tr nh ch   ộng nhằm nhận ra sự tồn tại và tiềm ẩn c a các 

mối ngu  liên quan  ến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, và xác  ịnh  ặc trưng c a 

ch ng ( ặc  iểm, t nh chất, nguồn gốc phát sinh…)  ể từ  ó có thể kiểm soát thông qua 

các biện pháp phù hợp. 

- Rủi ro: Là hoàn cảnh hoặc t nh trạng mà một mối ngu  không  ược kiểm soát gâ  ra sự 

cố dẫn  ến tai nạn lao  ộng, bệnh nghề nghiệp, thiệt hại tài sản vật chất, ngừng hoặc 

gián  oạn sản xuất, ảnh hưởng  ến u  t n và thương hiệu c a Công t , ảnh hưởng  ến 

môi trường và hệ sinh thái…vv  

-  ánh giá rủi ro: Quá tr nh  ịnh lượng hoặc  ịnh t nh mức  ộ r i ro có nguồn gốc từ  

mối ngu  dựa trên các  ếu tố như: i.) Khả năng hoặc tần suất xả  ra; ii.) Mức  ộ nghiêm 

trọng c a thiệt hại khi xả  ra sự cố; iii.) Số lượng người tiếp x c với mối ngu  và bị ảnh 

hưởng bởi sự cố. Việc  ánh giá r i ro có t nh  ến sự thoả  áng và t nh hiệu quả c a các 

biện pháp kiểm soát  ang  ược thực hiện  ể qu ết  ịnh xem r i ro có thể chấp nhận 

 ược ha  không hoặc ngược lại r i ro ở mức  ộ nghiêm trọng cần  êu cầu thực hiện 

biện pháp kiểm soát cần thiết  ể có thể tiến hành (công việc hoặc vận hành thiết bị). 

- Rủi ro chấp nhận đƣ c (Acceptable Risk): Là r i ro  ã  ược làm giảm tới một mức 

 ộ mà tổ chức có thể chấp nhận  ược thông qua các biện pháp kiểm soát hợp lý và căn 

cứ trên các  êu cầu Luật pháp và các  êu cầu khác,  ồng thời căn cứ vào Ch nh sách 

về An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp c a Công t /Nhà má , và  ược khẳng  ịnh rằng 

không thể có trường hợp hoặc  iều kiện r i ro tăng lại/qua  trở lại mức  ộ hơn mức có 

thể chấp nhận  ược 

-  ành động/Biện pháp khắc phục: Là hành  ộng hoặc biện pháp  ược thực hiện ngay 

lập tức nhằm loại trừ hoặc kiểm soát một mối nguy hoặc r i ro ở mức  ộ cao hoặc  ược 

cho là có thể gây tai nạn hoặc sự cố.  

-  ành động/Biện pháp ph ng ngừa: Là hành  ộng hoặc biện pháp  ược thực hiện 

theo trình tự, có kế hoạch nhằm loại trừ hoặc kiểm soát một mối nguy hoặc r i ro;  ồng 

thời ngăn ngừa sự lặp lại hoặc tái diễn c a mối nguy hoặc r i ro trong tương lai. 

- Trách nhiệm chung (Accountability): Là trách nhiệm thường  ược phân cho cấp 

Quản lý trong việc hỗ trợ xâ  dựng, theo dõi và giám sát,  iều chỉnh và  ánh giá các 

hoạt  ộng c a một chương tr nh, dự án thực hiện. Trong phạm vi quy trình này, trách 

nhiệm chung  ược hiểu là trách nhiệm xâ  dựng, theo dõi và giám sát,  iều chỉnh và 

 ánh giá các hoạt  ộng Nhận diện mối ngu  và Đánh giá r i ro An toàn & Sức khỏe 

Nghề nghiệp. Cán bộ Quản lý nhận trách nhiệm nà  (Accountable For)  ược hiểu như 

Nhà Tài Trợ (Sponsor) cho Chương tr nh Nhận diện mối ngu  và Đánh giá r i ro An 

toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp 

- Trách nhiệm cụ thể (Responsibility): Là trách nhiệm thường  ược phân cho những 

người thực hiện (Doers) các hoạt  ộng thuộc khuôn khổ c a một chương tr nh, dự án 

thực hiện. Trong phạm vi Qu  tr nh nà , trách nhiệm c  thể  ược hiểu là trách nhiệm 

thực hiện các  hoạt  ộng Nhận diện mối ngu  và Đánh giá r i ro An toàn & Sức khỏe 

Nghề nghiệp  ối với khu vực/vị tr  làm việc có  ếu tố ngu  hiểm; thiết bị/c m thiết bị và 

các thiết bị hỗ trợ; các công c  và d ng c  sản xuất; các công việc thường xu ên và 

không thường xu ên. Người thực hiện trách nhiệm c  thể các hoạt  ộng mô tả trong 

Qu  tr nh nà  gọi là: Trƣởng nhóm  ánh giá  
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4.2.  TỪ V ẾT TẮT - ABBREVIATIONS:  

- NL : Người lao  ộng 

- SMR: Đại diện Lãnh  ạo Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp 

- OHSAS 18001:2007: Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp OHSAS 

18001, Phiên bản 2007 

- SWP (Safety Working Practice): Qu  tr nh hoặc hướng dẫn thao tác hoặc vận hành 

thiết bị an toàn 

- PHA (Preliminary Hazard Analysis): Công c  phân t ch và  ánh giá mối ngu  tiềm ẩn 

 ối với thiết bị, công nghệ sản xuất trên bản vẽ, sơ  ồ kỹ thuật (P&ID) khi thực hiện các 

dự án xâ  mới hoặc mở rộng sản xuất 

- HAZOP (Hazard and Operability Study): Công c  phân t ch, nghiên cứu và  ánh giá 

r i ro an toàn & sức khỏe nghề nghiệp liên quan  ến việc vận hành thiết bị, c m thiết bị 

 ã  ược lắp  ặt và trước khi  ưa vào thử nghiệm và sử d ng 

- FMEA (Failure Modes, Effects Analysis): Công c  phân t ch tổn thất dựa trên phương 

pháp giả  ịnh các sự cố 

- PSMS (Process Safety Management System): Hệ thống Nhận Diện & Quản Lý R i Ro 

ATSKNN Theo Dâ  Chu ền Sản Xuất/C m Thiết Bị Công Nghiệp 

- HRN 1 (Hazard Rating Number 1): Mức  ộ r i ro hiện tại có t nh  ến sự thỏa  áng và 

t nh hiệu quả c a các biện pháp kiểm soát hiện tại 

- HRN 2 (Hazard Rating Number 2): Mức  ộ r i ro sau khi thực hiện và du  tr  các biện 

pháp kiểm soát bổ sung 

- VCS (Visual Control System): Hệ thống kiểm soát bằng mắt/trực quan 

- PSI (Process Safety Information): Thông tin an toàn vận hành sản xuất 

- TPM (Total Productive Maintenance): Công c  bảo tr  và sản xuất toàn diện 

- AM (Autonomous Maintenance): Bảo tr  tự quản/ch  

- PM (Preventive/Planned Maintenance): Bảo tr  phòng ngừa/có kế hoạch 

- TNC: Trách nhiệm chung 

- TNCT: Trách nhiệm c  thể 

- ATSKNN: An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp 

4.3. TÀI LIÊU THAM KHAO – REFERENCES: 

- OHSAS 18001:2007: Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp OHSAS 

18001 

- Process Safety Management Systems: Tài liệu hướng dẫn phương pháp xâ  dựng và 

thực hiện Chương tr nh Nhận diện và Quản lý R i ro ATSKNN cho các Hoạt  ộng sản 

xuất theo Dâ  chu ền c a Tập  oàn Unilever 

- Guidance Document Occupational Health and Safety Risk Assessment: Tài liệu 

hướng dẫn thực hiện Đánh giá R i ro An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp ban hành bởi 

Ủ  ban ATSKNN c a Tập  oàn Unilever (SEAC Unilever) 

- Tài liệu hướng dẫn xâ  dựng, thực hiện Chương tr nh nhận diện mối ngu  và  ánh giá 

r i ro an toàn & sức khỏe nghề nghiệp và Phương pháp xâ  dựng và phát triển quy trình 

vận hành an toàn dựa trên nền tảng kết quả  ánh giá r i ro ban hành bởi Tác giả Bs. 

Quản Hồng Đức, Trưởng ban Tư vấn ATSKNN Công t  TNHH MTV Dòng Kẻ (The 

LINER Co., Ltd.)   
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5. NỘ  DUN  - CONTENTS 

5.1 LƢU  Ồ: 

Bƣớc  Lƣu  ồ Trách nhiệm 

Bƣớc 1: 

 TNC: Giám Đốc Nhà má  

TNCT: Trưởng tầng – Quản  ốc 

PX – Cán bộ AT 

Bƣớc 2: 

 TNC: Giám Đốc Nhà má  

TNCT: Trưởng tầng – Quản  ốc 

PX – CBAT – PT Đào tạo 

Bƣớc 3: 

 

TNC: Giám Đốc Nhà má  

TNCT: Trưởng tầng – Quản  ốc 

PX – Trưởng Dâ  Chu ền – 

Trưởng Nhóm Sản Xuất 

Lƣu ý: Đối với công việc có yếu 

tố nguy hiểm cần tham khảo ý 

kiến của NLĐ để xác định đúng 

và đủ các công việc có yếu tố 

nguy hiểm 

 ối với khu vực/vị trí làm việc nguy hiểm hoặc có yếu tố nguy hiểm: 

Bƣớc  Lƣu  ồ Trách nhiệm 

Bƣớc 4: 

 

TNCT: Giám Đốc Nhà má  hoặc 

Giám Đốc Sản xuất 

Danh mục biểu mẫu:  

 4.3.1_Inventory_Location 

 

Bƣớc 5: 

 

TNCT: Trưởng Nhóm Đánh Giá 

Danh mục biểu mẫu:  

 4.3.1_Risk Assessment 

Report_Location 

+ T ẾN   N  N ẬN D  N các mối ngu  
an toàn & sức khỏe tại khu vực/vị tr  làm 
việc 

+ RÀ SOÁT và X C  ỊN  t nh hiệu quả 
c a các biện pháp kiểm soát  ang  ược áp 
d ng 

XEM XÉT và P Ê DUY T danh sách nhận 
diện các khu vực ngu  hiểm 

Thành lập N ÓM   N      

Thực hiện   O TẠO 

Xác  ịnh P ẠM V  và MỤC T ÊU 

Xâ  dựng C ƢƠN  TR N  

Lập DANH SÁCH (Inventory): 

+ Khu vực/vị tr  làm việc ngu  hiểm 

+ Thiết bị/c m thiết bị ngu  hiểm 

+ Thiết bị ph  trợ, công c  & d ng c  

+ Công việc có  ếu tố ngu  hiểm (thường 
xu ên & không thường xu ên) 

 

Danh mục biểu mẫu:  

 4.3.1_Inventory_Location 

 4.3.1_Inventory_Equipment 

 4.3.1_Inventory_Task 
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Bƣớc 6: 

 

TNCT: Cán bộ ATSKNN khu vực 

Bƣớc 7: 

 

TNCT: Trưởng Nhóm Đánh Giá 

Bƣớc 8: 

 
TNCT: Giám Đốc Nhà má  hoặc 

GĐ Sản Xuất 

Bƣớc 9: 

 TNC: Toàn bộ các cán bộ quản 

lý, giám sát 

TNCT: Nhân viên  ược giao 

trách nhiệm thực hiện biện pháp 

bổ sung 

Bƣớc 10: 

 

TNC: Giám  ốc Nhà má  

TNCT: Nhóm Đánh giá hoặc 

Nhóm Dự án 

 

 

 

 

 Ề XUẤT và T ỰC    N các cải tiến liên 
t c nhằm loại trừ hoàn toàn mối ngu .  

Lƣu ý: Khi mối ngu   ược loại trừ hoàn 
toàn, khu vực hoặc vị tr  công tác không 
còn  ược coi là ngu  hiểm 

GIÁM SÁT tuân th  thực hiện tiêu chuẩn 

T ỰC    N biện pháp bổ sung  ã  ược 
phê du ệt 

P Ê DUY T BÁO CÁO: TIÊU CHUẨN + 
BIỆN PHÁP BỔ SUNG 

X C  ỊN  các tiêu chuẩn qu   ịnh bởi 
Luật pháp cho ngưỡng/giới hạn tiếp x c 
với các mối ngu  liên quan  ến các  iều 
kiện vệ sinh lao  ộng và SO SÁNH với 
 iều kiện thực tế 

Ví dụ: QĐ 3733/2002 của Bộ Y tế 

  N   ỘN : 

+ Nếu biện pháp kiểm soát hiện tại  ược 
 ánh giá hiệu quả và phù hợp th  XÁC 
LẬP T ÊU C UẨN AN TO N K U VỰC 
(Bảng cảnh báo/BHLĐ…)  

+ Nếu biện pháp kiểm soát hiện tại chưa 
phù hợp hoặc không hiệu quả th   Ề 
XUẤT B  N P  P bổ sung và tr nh phê 
du ệt 
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 ối với thiết bị, cụm thiết bị hoặc công nghệ có yếu tố nguy hiểm hoặc có yêu cầu nghiêm ngặt về 

an toàn và thiết bị hỗ tr , công cụ và dụng cụ sản xuất 

Bƣớc  Lƣu  ồ Trách nhiệm 

Bƣớc 4: 

 TNCT: Giám Đốc Nhà má  hoặc 

Giám Đốc Sản xuất 

Danh mục biểu mẫu:  

 4.3.1_Inventory_Equipment 

 

Bƣớc 5: 

 

TNC: Giám Đốc Nhà má /Giám 

Đốc Bộ phận Bảo tr  hoặc Quản 

lý Tài sản 

TNCT 1: Bộ phận Bảo tr /Quản lý 

Tài sản/Bộ phận Dự án/Nhóm 

Lắp Đặt Thiết Bị/Các Chu ên Gia 

Công Nghệ 

TNCT 2: Nhóm Đánh Giá R i Ro 

(cho các mối ngu  cơ kh  hoặc 

bên ngoài c a thiết bị) 

Danh mục biểu mẫu:  

4.3.1_Risk Assessment 

Report_Equipment 

Bƣớc 6: 

 

TNCT: Cán bộ ATSKNN khu vực 

XEM XÉT và P Ê DUY T danh sách thiết 
bị, c m thiết bị hoặc công nghệ có  ếu tố 
ngu  hiểm hoặc có  êu cầu nghiêm ngặt về 
an toàn và thiết bị hỗ trợ 

+ X C  ỊN  và  ĂN  KÝ người/ ơn vị 
quản lý. V  d : Bộ phận bảo tr  hoặc 
quản lý tài sản 

+ X C  ỊN  trách nhiệm (1) nhận diện 
mối ngu  và  ánh giá r i ro an toàn & 
sức khỏe liên quan  ến năng lượng tồn 
trữ, công nghệ thiết bị, vận hành thuộc 
về người/ ơn vị quản lý TB (Xem TNCT 
1) 

+ X C  ỊN  trách nhiệm (2) nhận diện 
mối ngu  và  ánh giá r i ro an toàn & 
sức khỏe liên quan  ến cơ khí, bên 
ngoài thiết bị… (cạnh sắc, bề mặt 
nóng…) thuộc về Nhóm Đánh giá 

+ T ẾN   N  nhận diện mối ngu  và 
 ánh giá r i ro an toàn & sức khỏe liên 
quan  ến TB 

 

X C  ỊN  các tiêu chuẩn qu   ịnh bởi 
Luật pháp liên quan  ến thiết kế, lắp  ặt, 
bảo quản, sử d ng, bảo tr  và sửa chữa 
các thiết bị có  êu cầu nghiêm ngặt về an 
toàn hoặc có  ếu tố ngu  hiểm 

Ví dụ: TCVN 7704:2007 Nồi hơi - Yêu cầu 
kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu chế 
tạo, lắp đặt, sử dụng và sửa chữa 
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Bƣớc 7: 

 

TNC: Giám Đốc Nhà má /Giám 

Đốc Bộ phận Bảo tr  hoặc Quản 

lý Tài sản 

TNCT 1: Bộ phận Bảo tr /Quản lý 

Tài sản/Bộ phận Dự án/Nhóm 

Lắp Đặt Thiết Bị/Các Chu ên Gia 

Công Nghệ 

TNCT 2: Nhóm Đánh Giá R i Ro  

Bƣớc 8: 

 

TNCT: Giám Đốc Nhà má  hoặc 

GĐ Sản Xuất/ Giám Đốc Bộ 

phận Bảo tr  hoặc Quản lý Tài 

sản 

Bƣớc 9: 

 

TNC: Toàn bộ các cán bộ quản 

lý, giám sát 

TNCT: Nhân viên  ược giao 

trách nhiệm thực hiện biện pháp 

bổ sung 

Bƣớc 10: 

 

TNC: Giám  ốc Nhà má / Giám 

Đốc Bộ phận Bảo tr  hoặc Quản 

lý Tài sản 

TNCT: Nhóm Đánh giá hoặc 

Nhóm Dự án 

 

 

 

 

 

 

  N   ỘN : 

+ XÁC LẬP T ÊU C UẨN AN TO N 
VẬN   N /SỬ DỤN  (SWP) và 
T ÔN  T N AN TO N (PS ) T  ẾT BỊ 
dựa trên kết quả nhận diện mối ngu  và 
 ánh giá r i ro bởi cả hai nhóm (TNCT 1 
và 2) 

+ X C  ỊN  và   N      SỰ    U 
QUẢ c a các biện pháp kiểm soát hiện 
tại (che chắn; van an toàn;  ầu cảm 
biến; khóa hành tr nh…vv) 

+  Ề XUẤT các biện pháp bổ sung hoặc 
cải tiến an toàn thiết bị nhằm loại trừ 
hoàn toàn mối ngu  và r i ro  

P Ê DUY T BÁO CÁO: TIÊU CHUẨN AN 
TOÀN/THÔNG TIN AN TOÀN + BIỆN 
PHÁP BỔ SUNG 

GIÁM SÁT tuân th  thực hiện tiêu chuẩn 

T ỰC    N biện pháp bổ sung  ã  ược 
phê du ệt 

 Ề XUẤT và T ỰC    N các cải tiến liên 
t c nhằm loại trừ hoàn toàn mối ngu .  
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Lƣu ý: Các mối ngu  liên quan  ến thiết bị, c m thiết bị hoặc công nghệ có thể phân thành 3 

nhóm và  ược kiểm soát như sau: 

Loại mối nguy Ví dụ minh họa 
Công cụ phát 

hiện 

Tiêu chuẩn vận 

hành 

1. Cơ khí, bề mặt 

thiết bị, vị trí 

thiết bị… 

(Physical/Enginee

-ring, Ergonomic 

Hazards) 

+ Cạnh sắc, nhọn 

+ Bề mặt trơn trượt 

+ Bề mặt nóng 

+ Độ cao thiết bị 

+ Tư thế làm việc/thao tác 

+ Bộ phận tru ền  ộng 

hoặc các vùng ngu  hiểm 

+ Các  iểm ngu  hiểm 

(dao cắt, kẹt hoặc kẹp…) 

+ Quan sát thực 

tế 

+ Kinh nghiệm 

+ Phỏng vấn TVH 

Lƣu ý: Thường 

 ược sử d ng và 

thực hiện bởi 

Nhóm Nhận Diện 

Mối Ngu  và 

Đánh Giá R i Ro 

ATSKNN 

 

+ VCS: Mọi mối ngu  

thuộc nhóm nà  phải 

 ược hiển thị/cảnh 

báo rõ ràng tại thiết 

bị 

+ Biện pháp kiểm 

soát: Che chắn; gia 

công lại; cải tiến kỹ 

thuật; lắp  ặt các 

thiết bị an toàn,  ào 

tạo và huấn lu ện tại 

chỗ… 

+ Biện pháp bảo vệ: 

Sử d ng trang thiết 

bị BHLĐ… 

2. Công nghệ 

(Processing/Tech

nology Hazards) 

+ Năng lượng tồn trữ 

( iện; hơi nóng; kh  nén; 

phóng xạ, ánh sáng…vv) 

+ Vùng/Điểm ngu  hiểm 

tiềm ẩn 

+ Các  ếu tố vi sinh 

vật/sinh học 

+ Các phản ứng hóa học 

 ối với ngu ên vật liệu sản 

xuất 

+ PHA 

+ What-If 

+ FMEA 

Lƣu ý: Thường 

 ược sử d ng và 

thực hiện bởi Bộ 

phận Dự 

án/Nhóm Lắp Đặt 

Thiết Bị/Các 

Chuyên Gia Công 

Nghệ trước khi 

mua sắm/lắp  ặt 

  

+ PSI: Mọi mối ngu  

thuộc nhóm nà  phải 

 ược hiển thị/cảnh 

báo rõ ràng tại thiết 

bị 

+ Biện pháp kiểm 

soát: Sử d ng các 

thiết bị kiểm soát 

( ầu báo, van an 

toàn, chuông báo…), 

GPCT, hướng dẫn 

hoặc tiêu chuẩn vận 

hành 

+ Biện pháp bảo vệ: 

BHLĐ   
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3. Vận hành 

(Operational 

Hazards) 

+ Dòng chả , lưu lượng 

chả  c a các ngu ên liệu 

lỏng 

+ Sự  óng/mở không  ồng 

bộ hoặc không hợp lý c a 

các van/bộ  iều chỉnh 

+ Các phản ứng hóa học 

+ Sự chá  bên trong c a 

các ngu ên liệu  ốt 

+ Sự quá áp tiềm ẩn 

+ Sự quá nhiệt tiềm ẩn 

+ Các sự cố trong quá 

tr nh vận hành 

+ HAZOP 

+ HAZID 

Lƣu ý: Thường 

 ược sử d ng và 

thực hiện bởi Bộ 

phận Dự 

án/Nhóm Lắp Đặt 

Thiết Bị/Các 

Chuyên Gia Công 

Nghệ sau khi 

hoàn tất việc lắp 

 ặt thiết bị/công 

nghệ và chuẩn bị 

cho việc chạ  thử 

và bàn giao 

 

Biện pháp kiểm 

soát: 

+ Chế  ộ tự  ộng 

+ Chế  ộ tự cảnh 

báo và  iều chỉnh/tự 

ngưng vận hành 

+  Hướng dẫn/thao 

tác 

+ Hướng dẫn xử lý 

sự cố vận hành 

+ Đào tạo và huấn 

lu ện 

+ Sự tham gia c a 

các chuyên gia công 

nghệ 

Biện pháp bảo vệ: 

+ Trang bị BHLĐ 

+ Thiết bị xử lý sự cố 

khẩn cấp  

 ối với công việc có yếu tố nguy hiểm 

Bƣớc  Lƣu  ồ Trách nhiệm 

Bƣớc 4: 

 

TNCT: Giám Đốc Nhà má  

hoặc Giám Đốc Sản xuất 

Danh mục biểu mẫu:  

 4.3.1_Inventory_Task 

 

XEM XÉT và P Ê DUY T danh sách 
các công việc có  ếu tố ngu  hiểm 
(thường xu ên và không thường xu ên) 
thực hiện bởi NLĐ hoặc Nhà thầu trong 
phạm vi xác  ịnh bởi Bước 1 

Lƣu ý: 

+ Danh m c 15 công việc mô tả bởi Ph  
l c số 1 Thông tư 37/2005 c a Bộ 
LĐTBXH là các công việc có  êu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn và vệ sinh lao 
 ộng cần lập danh sách kiểm soát 

+ Các công việc  ã từng xả  ra tai nạn 
hoặc sự cố tại Nhà má  

+ Các công việc  ược cho là ngu  hiểm 
bởi Chu ên gia ATSKNN 
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Bƣớc 5: 

 

TNC: Giám Đốc Nhà má  

hoặc Giám Đốc Sản Xuất 

TNCT: Trưởng Nhóm Đánh 

Giá và Nhóm Đánh Giá 

Danh mục biểu mẫu:  

 4.3.1_Risk Assessment 

Report_Task 

 4.3.1_ SWP 

 

Bƣớc 6: 

 

TNCT: Trưởng Nhóm Đánh 

Giá và Nhóm Đánh Giá 

Hƣớng dẫn:  

+ Xem mục 5.2 - Phương 

pháp xác định chỉ số HRN và 

phân loại mức độ rủi ro 

 

Bƣớc 7: 

 

TNCT: Trưởng Nhóm Đánh 

Giá và Nhóm Đánh Giá 

Danh mục biểu mẫu:  

 4.3.1_Risk Assessment 

Report_Task 

 

+ X C  ỊN  thứ tự ưu tiên và chọn lựa 
công việc cần  ánh giá 

+ X C  ỊN  phạm vi và ranh giới liên 
quan c a công việc cần  ánh giá 

+ X C  ỊN  các bước mà NLĐ hoặc 
TVH đang áp dụng  ể thực hiện công 
việc 

+ T ẾN HÀNH việc nhận diện mối ngu  
tiềm ẩn trong từng bước thực hiện/thao 
tác công việc – LẬP DAN  S C  C C 
MỐ  N UY V  RỦ  RO L ÊN QUAN 

+ X C  ỊN  các biện pháp kiểm soát 
 ang  ược áp d ng và T ẨM  ỊN  tính 
hiệu quả c a các biện pháp 

 

  N      RỦ  RO: 

+ XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ HRN 1 

+ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ RỦI RO 

+ ĐỀ XUẤT & CHỌN LỰA CÁC BIỆN 
PHÁP BỔ SUNG 

+ TẠM XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ HRN 2 

  N   ỘN : 

+ X C LẬP T ÊU C UẨN/C UẨN 
MỰC T AO T C AN TO N dựa trên 
các  êu cầu tuân th  và thực hiện các 
biện pháp kiểm soát  ang  ược tiến 
hành nếu chỉ số HRN 1 ở mức  ộ thấp  

+ N ỪN  MỌ  CÔN  V  C mà chỉ số 
HRN 1 ở mức cao và rất cao cho  ến khi 
có biện pháp hoặc biện pháp kiểm soát 
bổ sung  ược thực hiện 

+  O N T  N  B O C O  ỌP 

N ÓM   N       
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Bƣớc 8: 

 

TNCT: Giám Đốc Nhà má  

hoặc GĐ Sản Xuất/Tổng 

 iám  ốc/Ban  iám  ốc/Ủy 

Ban ATSKNN Công ty 

Bƣớc 9: 

 

TNC: Giám Đốc Nhà má  

hoặc GĐ Sản Xuất  

TNCT: Toàn bộ các nhân viên 

quản lý và giám sát sản xuất 

(giám sát tuân th  thực hiện 

tiêu chuẩn thao tác an toàn – 

SOP) 

TNCT: Nhân viên  ược giao 

trách nhiệm thực hiện biện 

pháp bổ sung 

 

Bƣớc 10: 

 

TNC: Giám  ốc Nhà má / 

Giám Đốc Bộ phận Bảo tr  

hoặc Quản lý Tài sản 

TNCT: Nhóm Đánh giá hoặc 

Nhóm Dự án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P Ê DUY T BÁO CÁO: TIÊU 
CHUẨN/CHUẨN MỰC THAO TÁC AN 
TOÀN + QUYẾT ĐỊNH TẠM NGỪNG 
CÔNG VIỆC CÓ CHỈ SỐ HRN1 CAO 
HOẶC RẤT CAO + BIỆN PHÁP KIỂM 
SOÁT BỔ SUNG ĐỀ XUẤT VÀ CHỌN 
LỰA 

BAN HÀNH tiêu chuẩn/chuẩn mực thao 
tác an toàn - SOP 

GIÁM SÁT tuân th  thực hiện tiêu 
chuẩn/chuẩn mực thao tác an toàn 

T ỰC    N các biện pháp kiểm soát cần 
thiết  ể cho phép tiến hành công việc r i 
ro cao hoặc rất cao 

T ỰC    N biện pháp bổ sung  ã  ược 
phê du ệt nhằm  ưa r i ro về mức  ộ 
chấp nhận  ược 

 Ề XUẤT và T ỰC    N các cải tiến liên 
t c nhằm loại trừ hoàn toàn mối ngu .  
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5.2  ƢỚN  DẪN P ƢƠN  P  P X C  ỊN  C Ỉ SỐ  RN V  P ÂN LOẠ  RỦ  RO AN 

TO N V  SỨC K ỎE N  Ề N    P 

5.2.1 Nguyên tắc: 

+ Sự cố phát sinh từ một mối ngu  c  thể nếu không  ược kiểm soát hợp lý và r i ro xả  ra sự 

cố  ược xác  ịnh mức  ộ thông qua chỉ số HRN (Hazard Rating Number) 

+ Chỉ số HRN là kết quả c a sự phân t ch 02  ếu tố liên quan  ến sự cố: 

 Mức  ộ nghiêm trọng c a sự cố (S: Severit )  ược phân theo thang  iểm 5 cấp  ộ từ 1 

 ến 5 

 Khả năng xả  ra c a sự cố (L: Likelihood)  ược phân theo 5 cấp  ộ, ký hiệu từ A  ến E 

 Chỉ số HRN là sự kết hợp giữa Mức  ộ nghiêm trọng (Số) và Khả năng xả  ra (Chữ).     

+ V  d : Chỉ số HRN 3A sẽ  ược hiểu như sau: 

 3: Mức  ộ nghiêm trọng cấp  ộ 3 – Vừa 

 A: Khả năng xả  ra cấp  ộ A – Chắc chắn xả  ra 

+ Chỉ số HRN1: Là chỉ số r i ro  ược xác  ịnh có sự xem xét và xác  ịnh t nh hiệu quả c a các 

biện pháp kiểm soát  ang  ược thực hiện 

+ Chỉ số  RN2: Là chỉ số r i ro  ược xác  ịnh sau khi thực hiện và hoàn thành các biện pháp 

kiểm soát bổ sung 

5.2.1 Xác định mức độ nghiêm trọng của sự cố khi xảy ra 

Mức  ộ Nghiêm Trọng - Severity  iểm 

Cực kỳ nghiêm trọng, thảm họa (ví dụ: tai nạn lao động làm chết 1 hoặc nhiều 

người, hoặc làm bị thương cùng lúc nhiều người) 
5 

Nghiêm trọng (ví dụ: tai nạn lao động làm 1 người bị thương nặng  phải nghỉ 

làm để điều trị) 
4 

Vừa hoặc trung bình (ví dụ: tai nạn lao động làm 1 người bị thương nhưng 

người này không phải nghỉ làm, tuy nhiên cần hỗ trợ: chuyển công việc nhẹ hơn) 
3 

Nhẹ (ví dụ: tai nạn lao động làm 1 người bị thương nhưng người này không phải 

nghỉ làm, không cần các hỗ trợ đặc biệt nhưng cần điều trị y tế bởi bác sỹ) 
2 

Không đáng kể (ví dụ: tai nạn lao động làm 1 người bị thương nhưng vết 

thương rất nhẹ, ví dụ: trầy xước ngoài da và chỉ cần sơ cứu bởi sơ cứu viên là 

đủ) 

1 

 ƣớng dẫn: Việc xác  ịnh mức  ộ nghiêm trọng c a sự cố ph  thuộc vào kinh nghiệm, sự 

phán  oán và ý kiến ch  quan c a người  ánh giá. Do vậ , số  iểm tương ứng với mức  ộ 

nghiêm trọng c a sự cố có thể không ch nh xác. Tu  nhiên, trong một số trường hợp sau  â  

 iểm  ánh giá mức  ộ nghiêm trọng c a sự cố có thể tương  ối ch nh xác: 

+ Sự cố cực kỳ nghiêm trọng, đƣ c coi làm thảm họa sẽ xảy ra trong một số trƣờng 

h p nhƣ: Sập  ổ công tr nh xâ  dựng; sập  ổ giàn giáo; nhiều người cùng làm việc trong 

khu vực hạn hẹp, trong buồng k n hoặc bồn k n; sự cố gâ  chả  tràn hóa chất ngu  hiểm 

hoặc  ộc hại với số lượng lớn; sự cố chá  nổ; sự cố nổ các thiết bị áp lực như nồi hơi hoặc 

nồi hấp…vv 
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+ Sự cố nghiêm trọng sẽ xảy ra trong một số trƣờng h p nhƣ: Cá nhân một công nhân 

làm việc và tiếp x c trực tiếp với các mối ngu  như: thiết bị tru ền  ộng không  ược che 

chắn; nâng nhấc các vật nặng quá sức cho phép; các hành vi leo trèo lên thiết bị  ể sửa 

chữa; làm việc với hóa chất khi không có  ầ     các trang thiết bị BHLĐ phù hợp; các công 

tác bảo tr  và sửa chữa thiết bị, dâ  chu ền mà không thực hiện cách l  cô lập phù hợp…vv 

+ Sự cố vừa hoặc trung bình: Cá nhân một công nhân làm việc và tiếp x c trực tiếp với các 

mối ngu  như: Cạnh sắc c a vỏ thiết bị gâ   ứt ta ; khu vực làm việc hạn hẹp và có nhiều 

thiết bị/vật d ng trên cao gâ    ng  ầu; mặt sàn có các mối ngu  như miểng chai, cạnh sắc 

c a các thiết bị/vật d ng trong khi công nhân không  ược trang bị già  BHLĐ mũi sắt; công 

nhân lấ  mẫu sản phẩm trong quá tr nh sản xuất; công nhân mang/di chu ển các pallet hàng 

hóa không mang bao ta  phù hợp…vv 

+ Sự cố nhẹ hoặc không đáng kể: Cá nhân một công nhân làm việc và tiếp x c trực tiếp với 

các mối ngu  như: Mặt sàn trơn trượt; cầu thang dốc và trơn trượt; bề mặt nóng c a thiết bị; 

các mối ngu  gâ  r i ro va   ng vào cạnh/góc c a thiết bị…vv 

5.2.2 Xác định khả năng xảy ra sự cố 

Khả năng xảy ra - Likelihood Cấp 

Sự cố chắc chắn xảy ra: Sự cố chắc chắn xảy ra nếu không ngừng lại. Sự cố 

đã từng xảy ra tại nhà máy và được lặp lại  
A 

Khả năng xảy ra lớn: Sự cố hoàn toàn có thể xảy ra. Thực tế sự cố đã từng 

xảy ra tại nhà máy và với tần suất từ 2 – 5 năm/trường hợp.  
B 

Khả năng xảy ra trung bình:  Sự cố có thể xảy ra. Trong lịch sử phát triển của 

nhà máy, sự cố này đã từng xảy ra và với tần suất từ 5 – 10 năm/lần.  
C 

Sự cố ít có khả năng xảy ra:  Sự cố khó có khả năng xảy ra do Tần suất thực 

hiện công việc từ 10 – 20 năm. Sự cố chưa từng xảy ra ở nhà máy này nhưng có 

nghe nói xảy ra ở nhà máy khác trong cùng nền công nghiệp 

D 

Sự cố hầu nhƣ không thể xảy ra: Sự cố hầu như không thể xảy ra tại nhà 

máy. Sự cố chưa từng xảy ra tại các nhà máy trong cùng nền công nghiệp 
E 

 ƣớng dẫn: Cũng giống như việc  ánh giá mức  ộ nghiêm trọng c a sự cố. Việc  ánh giá 

khả năng xả  ra sự cố cũng ph  thuộc vào kinh nghiệm, sự phán  oán và ý kiến ch  quan 

c a người  ánh giá. Tu  nhiên, có một vài  ếu tố ảnh hưởng  ến khả năng xả  ra sự cố cần 

xem xét trong quá trình  ánh giá: 
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+ Vị trí của mối nguy: Vị tr  mối ngu  càng xa NLĐ th  khả năng xả  ra sự cố càng thấp 

+ Thời gian tiếp xúc với mối nguy: Đâ  là  ếu tố quan trọng. V  d : một người công nhân 

tiếp x c với tiếng ồn cao nhưng thời gian tiếp x c rất ngắn (~30 ph t/ca làm việc 8 giờ) th  r i 

ro bị  iếc nghề nghiệp thấp 

+ Tần suất thực hiện công việc: Các công việc không thường xu ên hoặc rất không thường 

xu ên (Tu  nhiên cần lưu ý các công việc với tần suất thực hiện rất không thường xu ên, v  

d  10 – 20 năm/lần nhưng mức  ộ nghiêm trọng cao hoặc rất cao: Công tác bảo tr  mái nhà; 

bảo tr  các  ường ống nước nóng bên trong bồn chứa dầu/ngu ên liệu…vv 

+ Tình trạng của thiết bị và máy móc 

+ Khả năng, kinh nghiệm của NL  

+ Sự tập trung, các yếu tố ảnh hƣởng đến sự tập trung của NL  (nóng; ồn, bụi…vv) 

+ Các yếu tố môi trƣờng lao động, các yếu tố vi khí hậu 

+ Các yếu tố nhạy cảm khác: NL  là phụ nữ mang thai, NL  có sức khỏe yếu hoặc có 

khuyết tật bẩm sinh 

5.2.2 Chỉ số  RN và hƣớng dẫn phân loại mức độ rủi ro 

Chỉ số  RN đƣ c tính nhƣ sau: 

 RN = MỨC  Ộ N   ÊM TRỌN  (S) x K Ả NĂN  XẢY RA (L) 

V  d : 

R i ro dẫn  ến sự cố có Mức  ộ nghiêm trọng rất cao/cực kỳ nghiêm trọng – Điểm: 5 

Sự cố có khả năng xả  ra ở mức  ộ lớn/Khả năng xả  ra lớn – Cấp B 

C Ỉ SỐ  RN: 5 x B = 5B 

Theo ma trận phân loại r i ro, Chỉ số HRN 5B là MỨC ĐỘ RỦI RO RẤT CAO – YÊU CẦU 

NGỪNG CÔNG VIỆC HOẶC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT NGAY LẬP TỨC 

Ma trận mức độ rủi ro: 

5 5E 5D 5C 5B 5A 

4 4E 4D 4C 4B 4A 

3 3E 3D 3C 3B 3A 

2 2E 2D 2C 2B 2A 

1 1E 1D 1C 1B 1A 

 

 

 

 

 

E D C B A 

 

 

 

 

 

 

MỨC  Ộ 

NGHIÊM 

TRỌN  

 

K Ả NĂN  XẢY RA 

HIGH RISK – RỦ  RO CAO 

MODERATE RISK – RỦ  RO MỨC  Ộ TRUN  B N  

LOW RISK – RỦ  RO MỨC  Ộ C ẤP N ẬN  ƢỢC  

EXTREMELY HIGH – RỦ  RO CỰC KỲ CAO 
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5.3.3 Nguyên tắc xử lý rủi ro 

Ngay sau khi có kết quả  ánh giá r i ro thể hiện bằng chỉ số HRN1 (có xem xét  ến việc áp 

d ng và t nh hiệu quả c a các biện pháp kiểm soát hiện tại), Nhóm Đánh Giá phải thảo luận và 

ra qu ết  ịnh xử lý r i ro theo hướng dẫn sau  â : 

E 

 ành động ngay lập tức: 

 Khu vực cần cách l  và cô lập 

 Thiết bị cần cách l  và cô lập 

 Yêu cầu ngừng/tạm dừng công việc 

 Thực hiện NGAY các biện pháp kiểm soát cần 

thiết  ể  ưa mức  ộ r i ro về CAO 

 

Chỉ tiến hành khi: 

 Giấ  Phép Công Tác 

 Các biện pháp kiểm soát  ược xác 

nhận  ã thực hiện 

  iám sát toàn thời gian  

 Chuẩn bị ứng phó t nh huống khẩn 

cấp 

 H 

 ành động ngay lập tức: 

 Khu vực/Thiết bị cần  ược cảnh báo về 

mối ngu  và biện pháp kiểm soát 

 Biện pháp thi công (BPTC) &  ánh giá 

r i ro tại thời  iểm thực hiện & kiểm tra 

các biện pháp kiểm soát 

 Thực hiện các biện pháp kiểm soát  ưa 

mức  ộ r i ro về TRUNG BÌNH 

 

Chỉ tiến hành khi: 

 Thông tin an toàn (mối ngu , r i ro) 

liên quan  ến TB/KV  ều rõ ràng 

và sẵn sàng 

 Hoàn thành các th  t c: BPTC, 

ĐGRR 

 Các biện pháp kiểm soát hiện tại 

 ược áp d ng và cho thấ  t nh hiệu 

quả 

 Các biện pháp bổ sung cần thiết 

 ược thực hiện 

  M 

 ành động ngay lập tức: 

 Kiểm tra sự tuân th  và thực hiện 

các  êu cầu, tiêu chuẩn vận hành 

và thao tác an toàn 

 Thực hiện các cải tiến  ưa mức  ộ 

r i ro về C ẤP N ẬN  ƢỢC 

 

Không đƣ c phép tiến hành khi: 

 Có bằng chứng và dấu hiệu cho 

thấ  các  êu cầu, tiêu chuẩn vận 

hành và thao tác an toàn bị khác  i, 

hoặc làm tha   ổi so với trước  ó 

 Có bằng chứng và dấu hiệu cho 

thấ  sự không tuân th  hoặc không 

thực hiện các  êu cầu, tiêu chuẩn 

vận hành và thao tác an toàn 

 Các  ếu tố bất thường khác xuất 

hiện 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

 ành động ngay lập tức: 

 Kiểm tra sự tuân th  và thực 

hiện các  êu cầu, tiêu chuẩn 

vận hành và thao tác an 

toàn 

 Du  tr  các tiêu chuẩn,  êu 

cầu trong mọi trường hợp 

 Liên t c cải tiến nhằm du  

tr  r i ro ở mức  ộ chấp 

nhận  ược 

Không đƣ c phép tiến hành khi: 

 Có bằng chứng và dấu hiệu cho 

thấ  các  êu cầu, tiêu chuẩn vận 

hành và thao tác an toàn bị khác  i, 

hoặc làm tha   ổi so với trước  ó 

 Có bằng chứng và dấu hiệu cho 

thấ  sự không tuân th  hoặc không 

thực hiện các  êu cầu, tiêu chuẩn 

vận hành và thao tác an toàn 

 Các  ếu tố bất thường khác xuất 

hiện 
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5.3  ƢỚN  DẪN P ƢƠN  P  P X C  ỊN  C C B  N P  P K ỂM SO T RỦ  RO AN 

TO N & SỨC K ỎE N  Ề N    P 

Tại nhà má  <.........> và trong  iều kiện hiện tại, hoạt  ộng sản xuất theo mô h nh tự  ộng hóa 

chưa  ược thực hiện  ồng bộ. Sử d ng con người vẫn là phương pháp lao  ộng ch nh, do vậ  

r i ro về ATSKNN sẽ rất khó  ể loại trừ hoàn toàn. Tu  nhiên, mức  ộ r i ro có thể  ược làm 

cho giảm  i thông qua việc thực hiện các biện pháp kiểm soát và liên t c cải tiến. Bảng dưới 

 â  hướng dẫn Nhóm Đánh Giá thứ tự ưu tiên cũng như t nh hiệu quả khi áp d ng các biện 

pháp kiểm soát r i ro: 

Nhóm BPKS  iải thích 
Phân tích tính khả thi khi thực hiện 

Thuận l i (+) Khó khăn (-) 

1. Loại trừ 

hoàn toàn 

mối nguy/rủi 

ro 

ELIMINATION 

+ Đâ  là BPKS tối ưu nhất 

+ VD: Không sử dụng xe 

nâng hàng – Sử dụng hệ 

thống băng tải kết nối từ vị 

trí đầu ra của thành phẩm 

đến thẳng khu vực đóng 

gói 

+ Loại trừ hoàn toàn 

mối ngu /r i ro 

+ Không mất thời 

gian/công sức/nỗ lực 

 ể kiểm soát 

+ Không có tai nạn/sự 

cố 

- Khó khả thi 

- Chi phí cao 

- Sự tha   ổi lớn 

(sắp xếp lại, tha  

 ổi thiết kế…) 

-   i hỏi nhiều 

công sức/nỗ lực… 

2. Thay thế 

nhằm giảm 

bớt tính 

nguy hại của 

mối nguy 

SUBSTITUTION 

+ Đâ  là BPKS  ược  ánh 

giá hiệu quả và có t nh khả 

thi cao 

+ VD: Thay vì nhập Acid 

HCL đậm đặc rồi pha 

thành dung dịch 5% để sử 

dụng thì yêu cầu NCC giao 

hàng thành phẩm là Acid 

HCL 5% 

+ Nhanh chóng giảm 

bớt t nh  ộc hại, sự 

ngu  hiểm c a mối 

nguy 

+ Trực tiếp góp phần 

làm giảm bớt mức  ộ 

nghiêm trọng c a sự 

cố 

+ Có t nh khả thi 

- Chi phí 

- Phải quản lý các 

tha   ổi phát sinh 

-   i hỏi nguồn lực 

(thời gian, công 

sức…)  ể t m kiếm 

sự tha  thế thỏa 

 áng 

- Ph  thuộc vào 

nguồn cung cấp 

3. Biện pháp 

cơ khí/can 

thiệp phần 

cứng 

ENGINEERING 

CONTROL 

+ Đâ  là BPKS mang t nh 

“ ối phó t ch cực” với sự 

tồn tại không thể loại trừ 

hoặc bị tha  thế c a mối 

nguy 

+ VD: Che chắn bộ phận 

truyền động của thiết bị  

+ Cách l /giảm tiếp 

x c giữa mối ngu  và 

NLĐ 

+ Trực tiếp góp phần 

làm giảm khả năng 

xả  ra sự cố 

+ Có t nh khả thi 

+ Ít tha   ổi 

+ Có thể thực hiện 

nhanh chóng 

- Chi phí gia công 

-   i hỏi nguồn lực 

(thời gian, công 

sức…) 

- Yêu cầu t nh tự 

giác tuân th  và sự 

hợp tác c a NLĐ 

- Không giải qu ết 

 ược ngu ên nhân 

gốc c a tai nạn 

- Dễ bị dỡ bỏ, vô 

hiệu hóa. Do vậ  

luôn luôn cần giám 

sát 
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4. Biện pháp 

hành chính 

    ADMIN   

CONTROL 

+ Đâ  là BPKS mang t nh 

HỆ THỐNG 

+ VD: Nghiên cứu đổi 

ca/đổi vị trí để giảm thời 

gian NLĐ tiếp xúc với mối 

nguy; các hoạt động đào 

tạo và huấn luyện nâng 

cao nhận thức về mối 

nguy 

+ Chi phí thấp 

+ Có thể thực hiện 

 ược nga  

+ Bằng chứng pháp 

lý 

+ Giải qu ết  ược 

mối ngu  liên quan 

 ến hành vi NLĐ 

- Khó xác định tính 

hiệu quả 

- Thời gian dài 

- Phụ thuộc vào 

tính tự giác, sự 

tuân thủ, nhận 

thức, trình độ và 

kinh nghiệm của 

NL  

- Đòi hỏi người thực 

hiện phải có kiến 

thức, kinh nghiệm, 

năng lực… 

- Phải có kế hoạch 

chi tiết và sự phối 

hợp thực hiện giữa 

các phòng ban 

5. Trang thiết 

bị bảo vệ cá 

nhân 

    PPE 

+ Đâ  là BPKS mang t nh 

“ ối phó tiêu cực” với sự 

tồn tại không thể loại trừ 

hoặc bị tha  thế hoặc giảm 

bớt c a mối ngu  

+ VD: Khu vực có bụi độc 

hại nhưng không có biện 

pháp loại trừ hoàn toàn 

bụi, không thể thay thế 

nguyên liệu gây bụi, không 

thể làm giảm được bụi nên 

trang bị cho NLĐ khẩu 

trang phù hợp 

 

+ Có thể thực hiện 

nhanh chóng 

+ “Trông có vẻ tuân 

thủ” 

+ Trực tiếp làm giảm 

mức  ộ nghiêm trọng 

c a sự cố khi xả  ra 

+ Trong một vài 

trường hợp có thể coi 

là biện pháp vừa là 

bảo vệ vưà là phòng 

ngừa 

- Chi phí cao và lâu 

dài 

- Không giải qu ết 

 ược ngu ên nhân 

gốc c a tai nạn/sự 

cố 

- Phức tạp (xác  ịnh 

nhu cầu, ch ng loại 

phù hợp…) 

- Đòi hỏi sự tuân th  

c a NLĐ 

- Gâ  khó khăn trong 

quản lý vận hành, 

 ặc biệt với các 

thiết bị BHLĐ  ặc 

biệt) 

- Có thể bị thỏa hiệp 

6. XEM XÉT, T     N       ỊN  KỲ và CAM KẾT T ỰC    N 

6.1 TR C  N   M 

+ Giám Đốc các Nhà má /Trưởng Đơn vị là người chịu trách nhiệm chung trong việc  ảm bảo 

các báo cáo nhận diện mối ngu  và  ánh giá r i ro cho: i) Khu vực và vị tr  công tác có  ếu tố 

ngu  hiểm; ii) Thiết bị, c m thiết bị, dâ  chu ền công nghệ và các công c  d ng c  có  êu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn hoặc có  ếu tố ngu  hiểm; iii) Công việc có  êu cầu nghiêm ngặt về an 



 

                                         

                   C K ỎE    Ề      P 

PROCEDURE OF OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY 

HAZARD IDENTIFICATION & RISK ASSESSMENT 

Taøi lieäu soá :  

Laàn soaùt xeùt : 00 

Ngaøy ban haønh :  1/12/2012 

Laàn ban haønh : 01 

Tổng số trang : 23 

 

21 

 

toàn và vệ sinh lao  ộng hoặc công việc có  ếu tố ngu  hiểm  ược thực hiện định kỳ ít nhất 1 

lần/năm; 

+ Giám Đốc các Nhà má /Trưởng Đơn vị cũng là người chịu trách nhiệm chung trong việc  ảm 

bảo các báo cáo nhận diện mối ngu  và  ánh giá r i ro phải  ược hoàn thành ngay lập tức và 

trƣớc khi thực hiện các tha   ổi trong các trường hợp sau  â : 

 Triển khai sản phẩm mới; 

 Sử d ng thiết bị mới; 

 Áp d ng các qu  tr nh/ công nghệ mới vào sản xuất; 

 Tha   ổi vật tư , ngu ên liệu ch nh, ngu ên liệu ph  trợ; 

 Tha   ổi phương pháp cung ứng; 

 Điều chỉnh qu  tr nh công nghệ sản xuất hiện tại; 

 Xâ  dựng/ phát triển cơ sở hạ tầng, mở rộng sản xuất…vv 

6.2 CAM KẾT T ỰC    N 

Ban Giám Đốc Công t , Giám Đốc các Nhà má  hoặc Trưởng Đơn Vị cam kết thực hiện việc 

cải tiến liên t c nhằm loại trừ hoàn toàn hoặc giảm thiểu mức  ộ r i ro liên quan  ến mọi hoạt 

 ộng sản xuất trong khu vực và phạm vi quản lý. Nếu v  một lý do nào  ó mà cam kết nà  

không  ược thực hiện thì Giám Đốc các Nhà má  hoặc Trưởng Đơn vị  phải trình bày lý do và 

 ược văn bản hóa  ể  ệ tr nh Ban Giám Đốc Công t  phê du ệt. Qu ết  ịnh c a Ban Giám Đốc 

Công t  trong trường hợp nà  là qu ết  ịnh cuối cùng và  ược coi là chịu trách nhiệm pháp lý. 

6.3 KẾ  OẠC  T ỰC    N V  N UỒN LỰC 

Những nguồn sau  â   ược xem xét và cập nhật với kết quả nhận diện mối ngu  và  ánh giá 

r i ro bao gồm: 

 Đánh giá và thực hiện các dự án quan trọng, v  d : mở rộng, nâng cấp hoặc xâ  mới 

nhà xưởng; 

 Các tha   ổi chiến lược hoặc kế hoạch sản xuất, v  d : giảm bớt số lượng công nhân, 

tha   ổi giờ làm; 

 Các chỉ số (KPIs) về quản lý và thực hành an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc; 

 Các tha   ổi về kỹ thuật, thao tác vận hành; 

 Các sự cố liên quan  ến ATLĐ-VSLĐ-SKNN; 

 Các tha   ổi khác, v  d : công thức, công nghệ, thiết bị….; 

 Các bổ sung ý kiến,  óng góp từ các cơ quan chức năng, các  ơn vị tư vấn bên ngoài 

và ý kiến nội bộ; 

 Các lo ngại, phàn nàn và các  ề xuất c a cán bộ, công nhân viên nhà má  

Nhà má  thiết lập việc xem xét như sau: 

 Việc xem xét phải  ược thực hiện bởi cấp Quản lý hoặc Giám sát và bao gồm Đại 

diện tham dự c a các Phòng/ban chức năng. Những ý kiến c a người có kinh nghiệm 

hoặc các chu ên gia phải  ược xem xét; 

 Xem xét bất kỳ kết quả liên quan bên ngoài và hành  ộng phải  ược văn bản hóa, bao 

gồm cả người tham dự trong xem xét và ý kiến; 
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 Đảm bảo tất cả các quá tr nh xem xét  ều hướng tới việc kiểm soát hợp lý các r i ro;  

 Đảm bảo các r i ro  ược xác  ịnh,  ánh giá, xem xét ưu tiên. Xem xét nà  bao gồm 

việc kiểm soát tại nơi làm việc và xem xét chương tr nh/quy trình nhận diện mối ngu  

và  ánh giá r i ro ATSKNN 

7.  Ồ SƠ 

Hồ sơ c a qu  tr nh nà   ược lưu giữ trong thời hạn 03 (ba) năm 

6. B ỂU MẪU, P Ụ LỤC 

Stt Tên tài liệu Mã số 

1 

Danh m c các thiết bị/c m thiết bị/thiết bị 

ph  trợ/công c  & d ng c  có  ếu tố 

ngu  hiểm hoặc có  êu cầu nghiêm ngặt 

về ATLĐ-VSLĐ 

4.3.1_Inventory_Equipment 

2 
Danh m c khu vực/vị tr  công tác có  ếu 

tố ngu  hiểm 
4.3.1_Inventory_Location 

3 

Danh m c công việc có  ếu tố ngu  

hiểm hoặc có  êu cầu nghiêm ngặt về 

ATLĐ-VSLĐ 

4.3.1_Inventory_Task 

4 

Báo cáo nhận diện mối ngu  và  ánh giá 

r i ro cho thiết bị/c m thiết bị/thiết bị ph  

trợ/công c  & d ng c  có  ếu tố ngu  

hiểm hoặc có  êu cầu nghiêm ngặt về 

ATLĐ-VSLĐ 

4.3.1_Risk Assessment 

Report_Equipment 

5 

Báo cáo nhận diện mối ngu  và  ánh giá 

r i ro cho khu vực/vị tr  công tác có  ếu 

tố ngu  hiểm 

4.3.1_Risk Assessment 

Report_Location 

6 

Báo cáo phân t ch thao tác công việc – 

Nhận diện mối ngu  liên quan & Đánh 

giá r i ro – Biên bản họp nhóm soạn 

thảo SWP 

4.3.1_Risk Assessment Report_Task 

7 Tiêu chuẩn thao tác an toàn 4.3.1_SWP 

 


