
TÀI LIỆU ĐÀO TẠO RBA

AN TOÀN - MÔI TRƯỜNG - PHÒNG CHÁY



PHỤ LỤC

 B01-01. Xin cấp giấy phép an toàn công nghiệp

 B01-02. Thiết kế và quản lí khu vực làm việc an toàn

 B01-03. Cấp phát và sử dụng trang thiết bị bảo hộ cá 

nhân

 B01-04. Bảo vệ thai sản

 B02-01. Có giấy phép thiết bị PCCC

 B02-02. Trang bị thiết bị chữa cháy

 B02-03. Lập chương trình ứng phó đánh giá

 B02-04. Đảm bảo hành lang, lối thoát nạn

 B02-05. Huấn luyện thoát nạn và quản lý ghi chép

 B02-06. Cung cấp thiết bị bảo hộ nhân lực ứng phó 

khẩn cấp, đào tạo 



 B03-01. Giấy phép tai nạn công nghiệp

 B03-02. Phân tích nguyên nhân tai nạn doanh nghiệp

 B03-03. Nhân lực, quy trình sơ cấp cứu

 B03-04. Bố trí tủ sơ cấp cứu

 B04-01. Giấy phép vệ sinh công nghiệp

 B04-02. Quản lí nhân viên công đoạn nguy hiểm độc 

hại

 B05-01. Kiểm tra đánh giá công việc nặng nhọc đối 

với cơ thể

 B06-01. Xin giấy phép thiết bị nguy hiểm

 B06-02. Thực thi chương trình bảo vệ an toàn

 B07-01. Đạt được giấy chứng nhận vệ sinh

 B07-02. Cơ sở hạ tầng Ký túc xá

 B07-03 Cơ sở hạ tầng nhà ăn

 B08-01. Đào tạo cho người lao động tiếp xúc hóa chất 

nguy hại



 C01-01 Giấy phép môi trường

 C01-02. Báo cáo cơ quan thẩm quyền về môi trường

 C02-01. Chương trình bảo vệ môi trường

 C03-01. Phân loại, vận chuyển, lưu giữ chất nguy hại

 C03-02 Kiểm tra hiện trường nhà thầu xử lý

 C04-01. Quản lý chất thải rắn

 C05-02. Tiêu chuẩn tiếng ồn 

 C07-01. Quản lý nguồn ô nhiễm nước mưa và xả thải

 C08-01. Quản lí lượng xả thải năng lượng/ khí gas nhà 

kính

 C08-02. Kế hoạch tiết kiệm năng lượng/giảm khí thải 

nhà kính



B01-02. Thiết kế và quản lí 

khu vực làm việc an toàn

 Cần thiết kế và quản lý khu vực 

làm việc an toàn cho Công nhân 

viên.

 Nâng cao ý thức của công nhân 

viên khi thực hiện các công 

việc yêu cầu bảo hộ lao động, 

an toàn.



B01-02. Thiết kế và quản lí 

khu vực làm việc an toàn

 Cảnh báo của từng yếu tố
nguy hiểm trong khu vực 

làm việc, biển hướng dẫn.



B01-03. Cấp phát và sử dụng 

trang thiết bị bảo hộ cá nhân

 Công nhân viên được cấp phát bảo hộ lao động đầy đủ
trước khi làm việc.



B01-04. Bảo vệ thai sản

 Có chính sách bảo vệ phụ nữ mang thai (Được nêu rõ 

trong mục đào tạo chung về RBA)



B02-02. Trang bị thiết bị
chữa cháy



B02-03. Lập chương trình 

ứng phó đánh giá

 Có kịch bản cho từng tình huống khẩn cấp và tiến hành 

huấn luyện ứng phó khẩn cấp (huấn luyện trên 2 kịch 

bản/năm trong tổng số các kịch bản)

 Có nơi tập kết thoát nạn khẩn cấp 



B02-04. Đảm bảo hành lang, 

lối thoát nạn 

 - Mở rộng và đảm bảo lối thoát hiểm hai hướng của toàn 

bộ khu vực 

 - Dán sơ đồ thoát nạn (đánh dấu điểm tập kết), lắp đặt 
đèn chỉ hướng (bao gồm  đèn chỉ hướng ở sàn nhà)

 - Lắp đặt đèn chiếu sáng ở lối thoát hiểm khi mất điện 



B02-05. Huấn luyện thoát 

nạn và quản lý ghi chép

- Cần cấu thành và hoạt động tổ chức PCCC để tối thiểu hóa thiệt hại 

khi phát sinh sự cố và để có thể đề phòng thiệt hai lũ lụt, cháy nổ, hỏa 

hoạn và khủng bố có nguy cơ xảy ra trong công ty

- Tổ chức thành Team(Group) và tái tổ chức lại khi có biến động về 

nhân viên và tổ chức 



B02-06. Cung cấp thiết bị bảo 

hộ nhân lực ứng phó khẩn 

cấp, đào tạo 

 Đồ bảo hộ ứng phó khẩn cấp:

 Kiểm tra có phân loại rõ đồ bảo hộ ứng phó khẩn cấp và 

có thể tìm tháy dễ dàng không

 Xác nhận đồ bảo hộ đã được chuẩn bị đầy đủ và được 

quản lý ở trạng thái tốt.

 Thành lập đội ứng phó khẩn cấp



B03-01. Giấy phép tai nạn 

công nghiệp

 1. Kiểm tra có toàn bộ giấy phép bệnh, tai nạn công 

nghiệp được pháp luật hiện hành quy định hay không

 Nhật ký thương tổn, chương trình bảo vệ bộ máy hô hấp, 

bảo vệ thính lực, ghi chép y tế, giấy phép chuyên môn 

về sức khỏe công nghiệp…

 Kiểm tra xem trước khi giấy phép hết hạn, có quy trình 

làm mới hay không (làm mới tối thiểu 2 năm/lần)

 Kiểm tra xem khi phát sinh tai nạn lao động, bệnh tật thì 

có niêm yết thủ tục xử lý, lưu giữ báo cáo không 



B03-02. Phân tích nguyên 
nhân tai nạn doanh nghiệp

 Quản lí tai nạn doanh nghiệp và bệnh nghề nghiệp

 Xây dựng quy trình xử lý tai nạn lao động, xử lý tai nạn
lao động và thực hiện quản lý ghi chép, ghi chép điều trị
cho người mắc bệnh nghề nghiệp



B03-03. Nhân lực, quy trình 

sơ cấp cứu

 Lưu giữ nhân lực y tế chuyên môn, đào tạo/ chỉ định

nhân lực sơ cứu cũng như tuân thủ quy trình ứng phó/

ghi chép vận hành, lưu giữ kế hoạch ứng phó khi phát

sinh bệnh nhân

 Phòng quản lý sức khỏe (phòng y tế) có trang thiết bị và

quy cách đúng quy định pháp luật, có thuốc, đội ngũ y tế
chuyên môn điều trị vết thương (trường hợp được quy đị
nh trong luật nước sở tại)



B03-04. Bố trí tủ sơ cấp cứu

Bố trí tủ sơ cấp cứu, quản lý tình hình nhập/xuất các

vật dụng/vật phẩm bên trong tủ, kiểm tra theo chu kỳ

1 tháng 1 lần



B04-01. Giấy phép vệ sinh 

công nghiệp

 Để nắm bắt tình hình thực tế MTLĐ, về nhân viên làm việc và nơi là

m việc, người đứng đầu doanh nghiệp phải xây dựng kế hoạch quan

trắc, lấy mẫu, phân tích và đánh giá.

 Nắm bắt chủng loại, nồng độ các chất có hại trong không khí tại môi 

trường làm việc của nhân viên và đánh giá xem có ảnh hưởng đến đ

ến sức khỏe của nhân viên hay không rồi từ đó nhận định có cần cải 

tiến.



B04-02. Quản lí nhân viên 

công đoạn nguy hiểm độc hại

 Tuân thủ trạng thái vận hành lắp đặt thiết bị rửa mắt, 
ống hút cục bộ trong các công đoạn nguy hiểm, độc hại. 

 Khám sức khỏe: Kiểm tra y tế để phát hiện ra bệnh tật 

hoặc trở ngại sức khỏe có thể hồi phục dễ dàng bằng 

việc phòng ngừa và điều trị.



B04-02. Quản lí nhân viên 

công đoạn nguy hiểm độc hại



B04-02. Quản lí nhân viên 

công đoạn nguy hiểm độc hại

Thực hiện KSK (trước/sau khi bố trí công việc, đặc biệt) 100%, 

không có người bị mắc bệnh nghề nghiệp phải KSK đặc biệt





B05-01. Kiểm tra đánh giá công 
việc nặng nhọc đối với cơ thể

 Chủ lao động phải tiến hành điều tra yếu tố nguy hại 3

năm 1 lần trong trường hợp người lao động làm công

việc gánh nặng cơ xương khớp. tuy nhiên đối với công ty

mới được thành lập thì phải điều tra yếu tố nguy hại lúc

đầu trong 1 năm từ ngày thành lập (xử lý về mặt sức

khỏe điều 24 luật An toàn sức khỏe công nghiệp, điều tra

yếu tố nguy hại điều 657 nguyên tắc liên quan đến tiêu

chuẩn sức khỏe nghề nghiệp)





B06-01. Xin giấy phép thiết 

bị nguy hiểm

 Tiến hành kiểm định an toàn theo luật, dán kết quả kiểm định 



B06-02. Thực thi chương 

trình bảo vệ an toàn

 Tiến hành đánh giá mối nguy và cải tiến các hạng mục

bất hợp lý

 1. Đánh giá mối nguy Áp dụng thông tư 07/2016 -

BLDTBXH

 - Việc đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao

động thực hiện vào các thời Điểm sau đây:

 - Đánh giá lần đầu khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh

doanh;

 - Đánh giá định kỳ trong quá trình hoạt động sản xuất,

kinh doanh ít nhất 01 lần trong một năm, trừ trường hợp

pháp luật chuyên ngành có quy định khác.



B06-02. Thực thi chương 

trình bảo vệ an toàn

 2. Việc đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động doanh nghiệp thực hiện theo các

bước sau đây:

 - Lập kế hoạch đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động.

 - Triển khai đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động;

 - Tổng hợp kết quả đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động.

 - Nắm bắt yếu tố nguy hiểm nguy hại trong nhà máy

 - Tính toán, quyết định khả năng (biên độ) phát sinh thương tích hoặc chứng bệnh do yếu tố

nguy hiểm tương ứng và độ lớn (cường độ) rồi lập và tiến hành đối sách giảm thiểu.

 - Tìm kiếm yếu tố nguy hiểm, nguy hại bắt nguồn từ công việc, thao tác làm việc hoặc do cơ

sở hạ tầng, máy móc, dụng cụ, thiết bị, nguyên vật liệu, gas, hơi, bụi vv.. để quyết định mối

nguy, theo kết quả cần xử lý để ngăn chặn ảnh hưởng tới sức khỏe hoặc nguy hiểm tới người

lao động.

 - Ghi chép, bảo quản nội dung, kết quả đánh giá mối nguy

 3) Phân loại mối nguy từ việc đánh giá mối nguy

 - Mối nguy có thể tiếp nhận: mức độ khác quan “mối nguy mức này không thành vấn đề”

 - Mối nguy có thể chấp nhận: xem xét lợi ích nhận được từ máy móc thiết bị, mối nguy đánh

giá là không thể tránh được.



B06-02. Thực thi chương 

trình bảo vệ an toàn

 4) Nội dung tiến hành/ ghi chép/lưu giữu kết quả

 - Nội dung tiến hành đánh giá mối nguy và hạng mục bao

gồm khi ghi chép kết quả.

 ∙ Yếu tố nguy hiểm.nguy cơ là đối tượng đánh giá mối

nguy

 ∙ Kết quả đánh giá mối nguy và nội dung xử lý

 ∙ Hạng mục cần để kiểm tra nội dung đánh giá mối

nguy

 - Tiến hành 1 lần/năm (kết quả lưu 3 năm)

 - Đánh giá thường xuyên: tiến hành khi lắp đặt/di

chuyển/thay đổi/tháo rỡ thiết bị, áp dụng/thay đổi

phương pháp và quy trình làm việc mới, phát sinh tai nạn

lao động



B06-02. Chương trình bảo vệ
an toàn máy móc

 1. phân loại đường ống điện(Tray/Duct) theo từng mục đ

ích sử dụng, từng điện áp và lắp Cover bảo vệ an toàn 

 2. lắp cover an toàn dùng để bảo vệ chống điện giật tiếp 

xúc phần dây nóng bên trong bảng phân phối điện/ bảng 

chia điện 

 3. Dán biểu thị cảnh báo an toàn bảng phân phối điện/ c

ửa vào phòng điện/panel điện

 4. lắp tiếp địa loại có tính truyền điện, bàn làm việc sắt, 
vỏ ngoài thiết bị điện  

 5. kiểm tra công suốt tối đa từng tháng trong 1 năm gần 

nhất , công suốt máy biến áp(truyền tải) 





B07-01. Đạt được giấy chứng 

nhận vệ sinh

 Có giấy phép vận hành nhà ăn và nhân viên dinh 

dưỡng/đầu bếp làm việc được khám sức khỏe, , bảo 

quản kết quả phân tích nước uống 

 Áp dụng thông tư 47/2014/TT-BYT



B07-02. Cơ sở hạ tầng Ký 

túc xá

 1. Kiểm tra giấy phép xây dựng KTX 

 2. Đào tạo an toàn cho nhân viên tới ở và đánh giá 

tính rủi ro

 3. Kiểm tra sự hoạt động bình thường của hệ thống 

chữa cháy, hệ thống báo cháy

 - Lắp đặt cảm biến báo cháy tự động tại khách sạn; nhà 

khách, nhà nghỉ, nhà trọ ( KTX ) từ 5 tầng trở lên hoặc 

có khối tích từ 5.000m3 trở lên, nhà ở khác cao từ bảy 

tầng trở lên .( Áp dụng  mục 6.1.3 TCVN 3890:2009 )

 - Hệ thống họng nước chữa cháy trang bị cho nhà và 

công trình như sau sau:Trong nhà ở gia đình từ 7 tầng 

trở lên; nhà ở tập thể ( KTX ), khách sạn, chung cư, cửa 

hàng ăn uống từ 5 tầng trở lên (Áp dụng 8.1.1  TCVN 

3890:2009



B07-03 Cơ sở hạ tầng nhà ăn

 Nhà bếp sạch sẽ, quản lý phân loại thực phẩm, nhân viên 

nhà bếp mặc đồng phục vệ sinh, 100% được khám sức 

khỏe, quản lý tủ lạnh/tủ đông thực phẩm phù hợp, 



B08-01. Đào tạo cho người 

lao động tiếp xúc hóa chất 

nguy hại



B08-01. Đào tạo cho người lao 

động tiếp xúc hóa chất nguy hại



C01-01 Giấy phép môi 

trường

 Thực hiện các nội dung, khai báo thủ tục với các cơ
quan nhà nước về thực hiện trách nhiệm của doanh 

nghiệp đối với môi trường



C01-02. Báo cáo cơ quan 

thẩm quyền về môi trường

 Thực hiện báo cáo các cơ quan định kỳ 



C01-02. Chương trình bảo vệ
môi trường

 Vận hành bình thường thiết bị xử lý thiết bị môi trường



C03-01. Phân loại, vận chuyển, 

lưu giữ chất nguy hại



C03-01. Phân loại, vận chuyển, 

lưu giữ chất nguy hại

 1. Lắp đầu báo Gas ở trên thiết bị sử dung, nơi lưu trữ

 2. Kiểm tra lắp đặt van chặn Gas, việc hoạt động của 

thiết bị

 3. Kiểm tra việc bảo quản , phân loại bên trong nơi lưu 

trữ

 4. Kiểm tra lắp đặt dạng chống nổ của các thiết bị điện 

bên trong nơi bảo quản (đèn, công tắc, đèn chỉ đường…)



C03-01. Phân loại, vận 

chuyển, lưu trữ hóa chất

 Kho đảm bảo yêu cầu luật(chống cháy, thoát khí, chống 

sét, chống rò rỉ, bảo quản theo tính chất, MSDS, nhãn 

ATSK vv)

 Quản lý kiểm tra 1 lần/tuần thiết bị sử dụng/lưu trữ hóa 

chất

 Đảm bảo quản lý sử dụng xuất nhập kho hóa chất



C03-01. Phân loại, vận 

chuyển, lưu trữ hóa chất



C03-01. Phân loại, vận 

chuyển, lưu trữ hóa chất



C03-01. Phân loại, vận 

chuyển, lưu trữ hóa chất

 1. kiểm tra loại hóa chất đang lưu trữ, số lượng trong sổ quản l

ý xuất nhập kho có giống nhau không, có bảo quản theo tính ch

ất không

 2. kiểm tra khóa kho, MSDS được dán có theo hình thức GHS kh

ông

 3. có dán MSDS và nhãn ATSk quanh khu vực sử dụng không

 4. xem có phải chỉ có nhân viên được chỉ định làm công việc với 

hóa chất không

 5. MSDS, nhãn cảnh báo có sử dụng ngôn ngữ nhân viên có thể
hiểu được không

 6. kiểm tra xem thiết bị ngăn hóa chất rò rỉ và dụng cụ pccc nh

ư bình cứu hỏa vv… và dụng cụ khẩn cấp như thiết bị rửa mắt, t
huốc cấp cứu vv.. có được chuẩn bị xung quanh để ứng phó với 

sự cố cháy, nổ có thể phát sinh không



C03-02 Kiểm tra hiện trường 

nhà thầu xử lý

 1. Lựa chọn nhà thầu ủy thác

 - Trước khi ký hợp đồng phải kiểm tra nhà thầu ủy thác 

xem có đầy đủ giấy phép năng lực xử lý hay không và 

kiểm tra hiện trường

 - Cần phải kiểm tra lại giấy chứng phép nước sở tại về
việc vận chuyển/ sử lý chất thải

 2. Tình trạng tuân thủ của nhà thầu ủy thác

 - Ghi chép/ bảo quản sổ chuyển giao phế liệu (hạng mục, 

số lượng…)

 - Kiểm tra xe vận chuyển có giấy phép không (giấy phép 

vận chuyển)

 - Kiểm tra xem xe có fence chắn, có bạt đậy kín hay 

không



C03-02 Kiểm tra hiện trường 

nhà thầu xử lý



C04-01. Quản lý chất thải 

rắn

 1. Bảo quản phân loại phế liệu :

 Chất thải thường : Trừ chất thải nguy hại còn lại là chất 
thải thường 

 Chất thải nguy hại : hóa chất thải (bao gồm chất có độc), 

dầu thải, sơn thải, Chất kết dính thải, chất ô nhiễm môi 

trường…

 Chất thải tái chế



C04-01. Quản lý chất thải 

rắn



C05-02. Tiêu chuẩn tiếng ồn 

 Tiến hành quan trắc tiếng ồn theo quy định của pháp 

luật



C07-01. Quản lý nguồn ô 

nhiễm và xả thải

 Lập kế hoạch ngăn chặn ô nhiễm, bố trí dụng cụ ngăn 

chặn, kiểm tra hiện trường đảm bảo không có rò rỉ chất ô 

nhiễm



C08-01. Quản lí lượng xả thải 
năng lượng/ khí gas nhà kính

 Kiểm tra kết quả monitoring lượng xả thải khí gas nhà 

kính, năng lượng 

 Giấy tờ thành lập ủy ban tiết kiệm năng lượng, họp định 

kỳ

 Lập báo cáo thống kê số liệu tiêu thụ năng lượng trong 3 

năm: điện, nước, gas,dầu 

 Tính toán số lượng nguyên liệu tiêu thụ trong 1 năm  

Kiểm tra giấy tờ: hóa đơn điện, gas, nước, dầu hàng 

tháng.

 Theo dõi và quản lí bằng văn bản lượng năng lượng tiêu 

dùng và xả thải khí gas nhà kính



C08-02. Kế hoạch tiết kiệm năng 

lượng/giảm khí thải nhà kính

 1. Kiểm tra có tối thiểu hóa việc phát thải khí thải nhà 

kính/năng lượng như các công nghệ tiết kiệm năng 

lượng, điều khiển ánh sáng,điều chỉnh nhiệt độ tự động,

 2. lập, vận hành kế hoạch giảm khí thải nhà kính/tiết 
kiệm năng lượng 

 - lập mục tiêu kế hoạch giảm khí thải nhà kính.tiết kiệm 

năng lượng trong năm

 - kiểm tra kết quả lượng giảm từng tháng theo từng 

hạng mục giảm và kiểm tra nội dung lập phương án để
đạt được khi không hoàn thành mục tiêu



THANK YOU ! 


