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QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC AN TOÀN  

VỆ SINH LAO ĐỘNG TRÊN CÔNG TRƯỜNG 
                

 
Hướng dẫn thực hiện công tác AT-VSLĐ 
- Ký HĐLĐ & Mua bảo hiểm tai nạn 24/24 
- Cung cấp Bảng Nội quy công trường 

- Thông tư liên tịch số 01/2011/BLĐTBXH-
BYT của Bộ LĐTBXH và Bộ Y tế. 

Huấn luyện AT - VSLĐ cho công nhân lao 
động trên công trường có kiểm tra kết quả 
bằng văn bản & cấp thẻ an toàn. Tài liệu huấn 
luyện được Công ty cung cấp: Sổ tay ATLĐ 
 

- Thời gian huấn luyện vào đầu ca làm việc 
buổi sáng (7h-8h30).  

- Công ty soạn đề kiểm tra trắc nghiệm 
 

- Lập danh sách công nhân đã học ATLĐ 
- Ký cam kết an toàn lao động 

 Mẫu: Do Ban ATLĐ Công ty cấp. 
 

- Sổ theo dõi công tác huấn luyện an toàn, vệ 
sinh lao động 

 Mẫu: Do Ban ATLĐ Công ty cấp 
- Phụ lục IV của TT 37/2005-BLĐTBXH 

- Trang bị phương tiện Bảo hộ lao động 
- Lập danh sách công nhân được cấp phát 

dụng cụ bảo hộ lao động 
 

 Mẫu: Do Ban ATLĐ Công ty cấp 
- Theo TT số 10/1998/TT-BLĐTBXH 

Tham mưu một số quy định An toàn cho đội 
thi công nếu có yêu cầu. 
1. An toàn lao động trong thi công xây dựng 
2. Quy phạm kỹ thuật an toàn xây dựng 
3. An toàn điện trong xây dựng 

- TT số 22/2010/TT-BXD 
- Tiêu chuẩn TCVN 5308-1991 
- Tiêu chuẩn TCVN 4086-1985 

Khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn 
lao động 

- Gửi cho Thanh tra Sở LĐTBXH 
- Mẫu phụ lục TT liên tịch số 

12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT 

Hướng dẫn chế độ bồi thường, trợ cấp tai nạn 
và bệnh nghề nghiệp - Theo TT số 10/2003/TT-BLĐTBXH 

Thẻ ra vào công trường Mẫu: Do Chủ đầu tư hoặc Công ty cấp 


