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CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ VTXD 2 
21B/bis Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh 

 
CM2              Số:……/QĐ-ATLĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 
  Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng  01   năm 2012 

 
- Căn cứ Nghị định 06/CP ngày 20/01/1995 của Hội đồng Chính phủ hướng dẫn thi hành 

Bộ luật lao động và quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng TCVN – 5308 – 91); 
- Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT Hướng dẫn việc tổ chức 

thực hiện công tác an toàn – vệ sinh lao động trong cơ sở lao động. 
- Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ tổ chức SXKD của Công ty Cổ phần Xây Lắp và Vật tư Xây 

dựng 2. 
Xét yêu cầu nhiệm vụ và khả năng tổ chức, quản lý thi công của Cán bộ. 
Theo đề nghị của Trưởng phòng tổ chức cán bộ. 
Nay Giám đốc Công ty CP Xây Lắp và vật Tư Xây Dựng 2 

QUYẾT ĐỊNH  
V/v Ban hành Quy chế quản lý An toàn lao động 

------- 

CM2 coi trọng an toàn trong lao động sản xuất là tiêu chí đâu tiên khi thực hiện dự án. 

Điều 1: Các quy tắc - quy định chung về an toàn lao động  
1. Chấp hành đúng quy định an toàn TCVN 5308 của nhà nước. 
2. Chấp hành tốt nội quy lao động công ty đã được Phòng TB-XH Quận Bình Thạnh phê 
duyệt. 
3. Đối với các công tác cụ thể thi công ở các công trường :  

• Ban hành các quy định cụ thể cho từng vị trí công tác để giúp các công trường 
thực hiện tốt công tác ATLĐ. 
4. Tại các công trường đều thực hiện :  

• Treo hệ thống biển báo, những quy định, quy phạm nhằm nhắc nhở công nhân 
thực hiện ATLĐ. 
5. Trang bị đầy đủ các phương tiện BHLĐ cho công nhân : 

• Nón bảo hộ, giày, găng tay. 
• Dây an toàn cho CN làm việc trên cao. 
• Ủng cao su cho CN thi công bê tông. 

 
Điều 2 : Các quy định cụ thể để bảo đảm an toàn lao động 

I. Tại công ty 
• Có ban chỉ đạo công tác bảo hộ lao động với sự tham gia của các phòng ban 
nghiệp vụ có liên quan do phó giám đốc kỹ thuật công ty phụ trách. 
• Ban kiểm soát an toàn công ty: các kiểm soát viên chuyên trách về công tác an 
toàn nhằm mục đích theo dõi kiểm tra việc thực hiện bảo hộ lao động an toàn lao 
động của các công trường thuộc phạm vi công ty quản lý. 
• Các kiểm soát viên có quyền lập biên bản sự việc và phối hợp với giám đốc công 
trình xử lý vụ việc và báo cáo kết quả thực hiện trực tiếp về công ty. 



 

 2

 
1. Phòng tổ chức - hành chánh công ty có nhiệm vụ: 

• Bảo đảm việc cung cấp đầy đủ và kịp thời cán bộ và công nhân cho các công 
trường và phải thực hiện tuyển dụng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 
• Phổ biến rộng rải và tổ chức thi hành các Nội quy lao động công ty, Nội quy 
công trường, chế độ trang bị BHLĐ phục vụ công tác. 

2. Ban kiểm soát và an toàn công ty có nhiệm vụ  
• Biên soạn các tài liệu giảng dạy về KTAT và xây dựng các quy trình về KTAT, 
biện pháp thi công AT và VSLĐ đồng thời với việc thiết kế thi công. 
• Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các qui phạm và những yêu cầu về AT và 
VSLĐ đã đề ra. 
• Có kế hoạch thực hiện đúng kỳ hạn việc kiểm tra định kỳ những máy móc, 
phương tiện và dụng cụ làm việc của công ty để bảo đảm an toàn trong sản xuất, 
thi công. 
• Cho ngừng thi công hoặc sản xuất từng bộ phận hay toàn bộ công việc mình 
hướng dẫn khi xét thấy không bảo đảm an toàn và vệ sinh, đồng thời báo ngay cho 
lãnh đạo giải quyết. 
 

II.  Ở các công trường  
• Khi triển khai một công trường mới, Ban kiểm soát và an toàn (Ban KSAT) công 
ty bổ nhiệm cán bộ chuyên trách về công tác ATLĐ và y tế với chức năng kiểm 
tra, giám sát hàng ngày công tác an toàn lao động các đội thi công trên công 
trường. 
• Tại công trường: Tổ an toàn lao động (Tổ ATLĐ) do chỉ huy trưởng công trường 
phụ trách trực tiếp. 
• Giám đốc Quản lý Dự án ban hành cụ thể quy định trách nhiệm của từng phòng 
ban và từng cá nhân phụ trách sản xuất đối với công tác bảo hộ lao động (kèm 
theo bản quy định trách nhiệm cụ thể). 

1.  Chỉ huy trưởng công trường có nhiệm vụ  
• Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn và bảo hộ lao 
động trên công trường. 
• Xét duyệt các biện pháp an toàn trong sản xuất thi công thuộc phạm vi trách 
nhiệm của mình. 
• Cho phép hoặc đình chỉ sản xuất sau khi đã kiểm tra các điều kiện bảo đảm an 
toàn hoặc vệ sinh trên công trường. 
• Tổ chức thực hiện tốt các kiến nghị của thanh tra nhà nước, cán bộ an toàn của 
công ty và các tổ chức công đoàn các cấp về an toàn lao động trên phạm vi công 
trường. 
• Khai báo kịp thời và tham gia điều tra tai nạn lao động, sự cố trên công trường, 
đồng thời thực hiện các biện pháp khắc phục kịp thời. 

2. Chỉ huy phó công trường  
• Có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ trên ở bộ phận sản xuất, thi công mà 
mình phụ trách theo sự ủy quyền của Chỉ Huy Trưởng công trường. 
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3. Cán bộ quản lý kỹ thuật thi công có nhiệm vụ  
• Lập và hướng dẫn thực hiện các biện pháp AT và LĐ cho các đơn vị thi công mà 
mình phụ trách. 
• Kiểm tra và đôn đốc các tổ, đội công nhân thực hiện đúng các biện pháp an toàn 
và vệ sinh đã đề ra. 
• Tham gia điều tra, phân tích các vụ tai nạn lao động hoặc sự cố xảy ra trong 
phạm vi mình phụ trách. 

4. Đội trưởng thi công có nhiệm vụ  
• Tổ chức tốt nơi làm việc, đặc biệt là ở những nơi điều kiện làm việc nguy hiểm, 
dễ xảy ra tai nạn lao động hoặc có hại đến sức khỏe công nhân. 
• Thường xuyên theo dõi việc sản xuất, thi công trên công trường trong phạm vi 
phụ trách, theo dõi việc sử dụng phương tiện, máy móc thi công. khi vắng mặt 
phải giao cho người có khả năng chuyên môn và nắm vững các biện pháp an toàn 
thay thế. 
• Bố trí làm việc phải phù hợp với trình độ chuyên môn và sự hiểu biết về KTAT 
của nghề được phân công. Không được sử dụng công nhân chưa được huấn luyện 
biện pháp làm việc an toàn đối với công việc mà họ phải thực hiện. 
• Hướng dẫn công nhân sử dụng các phương tiện, trang bị bảo vệ cá nhân. Không 
để công nhân làm việc nếu họ không sử dụng trang bị bảo vệ đã cấp phát hoặc 
dùng các dụng cụ, thiết bị không đảm bảo an toàn. 

5. Cán bộ An Toàn lao động có nhiệm vụ 
• Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các nội quy, quy trình KTAT, biện pháp 
an toàn và vệ sinh cho từng công việc, ngành nghề, thiết bị thuộc phạm vi phụ 
trách. 
• Phát hiện và kịp thời ngăn chặc các trường hợp không đảm bảo an toàn xuất hiện 
trong quá trình sản xuất, thi công, đồng thời báo ngay cho cán bộ kỹ thuật hướng 
dẫn thi công giải quyết. 
• Khai báo kịp thời và tham gia điều tra các vụ tai nạn lao động, sự cố xảy ra trong 
phạm vi phụ trách. 
• Đề nghị khen thưởng những cán bộ, công nhân chấp hành tốt các chế độ quy 
định hoặc có sáng kiến, thành tích trong việc ngăn chặn tai nạn lao động, đề nghị 
thi hành kỷ luật những người vi phạm các chế độ quy định về bảo đảm an toàn và 
vệ sinh trên công trường. 

6. Cán bộ y tế công trường có nhiệm vụ 
• Hướng dẫn, kểm tra và đôn đốc các bộ phận thực hiện đúng các tiêu chuẩn của 
Nhà nước về vệ sinh sản xuất, thi công. 
• Theo dõi tình hình sức khỏe, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công 
nhân trên công trường. 
• Theo dõi tình hình tai nạn lao động trên công trường để kịp thời đề xuất với 
Giám đốc Công ty mọi biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ tốt sức khỏe của cán bộ, 
công nhân. 
• Lập phương án và xử lý kịp thời khi có tai nạn lao động. 

7. Tổ bảo vệ công trường có nhiệm vụ  
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• Kiểm soát chặt chẽ lực lượng thi công và khách ra vào công trường, thường 
xuyên tuần tra, canh gác ban đêm để bảo đảm thi hành tốt nội qui công trường và 
giữ gìn an ninh trật tự trên công trường. 
• Kiểm tra, phát hiện để ngăn chặn các nguy cơ cháy nổ tổ chức và tham gia xử lý 
kịp thời hiện tượng cháy nổ trên công trường. 
• Phối hợp với cán bộ y tế tổ chức cấp cứu kịp thời khi có tai nạn lao động, bảo vệ 
tốt hiện trường tai nạn và báo cáo cấp trên xử lý theo qui định. 
 

III. Quy trình quản lý đầu vào tại công trường 
A- VỀ CON NGƯỜI: 
Công nhân thi công trên công trường phải tuân thủ các điều kiện về ATLĐ như 
sau: 
1. Công nhân vào làm việc phải có tên trong danh sách công nhân và có chữ ký của 

nhà thầu phụ. 
2. Mỗi công nhân phải nộp: 

- 02 tấm ảnh 3x4 (dùng để đối chiếu với CMND gốc, 1 tấm dán vào bản cam 
kết ATLĐ, 1 tấm dùng làm thẻ ra vào công trường). 

- 01 bản sao CMND (lưu hồ sơ). 
3. Tham gia lớp huấn luyện ATLĐ: nội qui công trường, các ngành nghề chuyên 

biệt, các công việc chuyên biệt,… 
4. Mỗi công nhân đều phải thực hiện ký bản cam kết ATLĐ. 
5. Công nhân phải được ký Hợp đồng lao động và mua bảo hiểm tai nạn 24/24. 
B- VỀ MÁY MÓC THIẾT BỊ: 
Các máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phục vụ thi công 
trước khi đưa vào công trường phải tuân thủ các điều kiện an toàn thiết bị như 
sau: 
1. Ban ATLĐ/CT phải kiểm tra: 

- Giấy xuất xứ của thiết bị. 
- Giấy kiểm định an toàn của thiết bị (giấy kiểm định phải còn hạn sử dụng, 

bản sao phải có xác nhận của chính quyền). 
2. Các thiết bị sử dụng điện phải được Ban ATLĐ/CT phối hợp với An toàn điện 

công trường kiểm tra an toàn và cấp giấy (dán tem) trước khi đưa thiết bị vào sử 
dụng. 

3. Người điều khiển thiết bị: 
- Phải hội đủ điều kiện, yêu cầu của pháp luật. 
- Đủ tuổi, đủ sức khỏe. 
- Có chứng chỉ nghề. 
(Các loại giấy tờ phải có xác nhận của chính quyền) 
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Tất cả Công nhân làm việc phải tuân thủ các điều kiện trên. Giám sát ATLĐ/CT chịu 
trách nhiệm kiểm tra và yêu cầu người lao động phải cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ 
nêu trên trước khi cho vào làm việc. 

 
IV.   Quy chế an toàn lao động đối với đội thi công 
1. Tuân thủ theo các quy định ký kết trong hợp đồng, nếu vi phạm đội thi công hoàn 

toàn chịu trách nhiệm. 

2. Phải thực hiện theo đúng nội quy tại công trường. 

3. Tuân thủ các nội quy an toàn - vệ sinh lao động tại công trường. Nếu không tuân 

thủ theo các nội quy an toàn lao động, có sự cố gì xảy ra thì đội thi công hoàn toàn 

chịu trách nhiệm. 

4. Công nhân phải đi làm đúng giờ, có thẻ ra vào cổng và trang bị bảo hộ công 

trường đã cấp phát. 

5. Công nhân đủ tuổi lao động và được huấn luyện an toàn lao động mới cho làm 

việc, không sử dụng lao động vị thành niên. 

6. Tất cả công nhân khi ra vào cổng phải có thẻ ra vào, trang bị đầy đủ phương tiện 

bảo vệ cá nhân: đội nón bảo hộ lao động có đeo quai, mặc áo bảo hộ lao động, 

mang giày bảo hộ khi làm việc. 

7. Khi công nhân có việc ra ngoài trong giờ làm việc phải có giấy bảo lãnh của tổ 

trưởng. 

8. Trang thiết bị máy móc của đội thi công khi đưa vào công trường phải có giấy 

kiểm định đảm bảo an toàn mới cho sử dụng. 

9. Không được tự ý tháo bỏ các biển báo, rào chắn an toàn, và Không được tự ý sửa 

chữa điện, các thiết bị điện hư hỏng phải báo cho người chuyên trách điện xử lý.  

10.  Đội thi công có trách nhiệm mời giảng viên ở các ban ngành liên quan để tổ chức 

lớp Huấn luyện ATLĐ & cấp thẻ ATLĐ cho công nhân. 

Tất cả đội thi công tại công trường phải tuân thủ nghiêm ngặt theo quy chế ATLĐ của 

Công ty CP Xây Lắp Và Vật Tư Xây Dựng 2 ban hành./. 

 
Điều 3 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban chức năng, thủ trưởng 
các bộ phận có liên quan, chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này. 

 
Nơi nhận :                                                  

- Như điều 3. 
- Lưu Cty 1, Ban ATLĐ 1 (Nam) 

BAN ATLĐ                        GIÁM ĐỐC 
 (Đã ký)                                (Đã ký) 

 


