
 

 

CÔNG TY CP  XÂY LẮP VÀ VTXD2 
BAN AN TOÀN LAO ĐỘNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        Số: ………/TB-ATLĐ     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06  năm 2016 

THÔNG BÁO 
V/v thực hiện công tác an toàn lao động 

 
Kính gửi: Các đội thi công trực thuộc Công ty 

- Căn cứ Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 về việc: Quy định 
về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động; 

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011 
về việc: Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn – vệ sinh lao động trong 
cơ sở lao động; 

- Căn cứ Thông tư số: 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/12/2014 về việc: Hướng 
dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện cá nhân; 

- Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/3/2014 về việc: Ban hành 
danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 

 
Xét theo kiến nghị của Ban an toàn lao động công ty, nay Ban Giám đốc công ty 
CM2 yêu cầu các Đội thi công thực hiện các nội dung sau:  
1. Công tác huấn luyện lao động: 

Theo Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 về việc: Quy định 
về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động đã qui định rất chặt 
chẽ về tổ chức đơn vị có chuyên môn, có pháp nhân để huấn luyện an toàn lao 
động, vệ sinh lao động. Do đó, để thực hiện theo Thông tư mới này, đảm bảo 
tính pháp lý trong hồ sơ huấn luyện ATLĐ - VSLĐ. Ban ATLĐ công ty quy 
định tất cả các công trường phải có phương hướng cho cán bộ phụ trách đi học 
tại các đơn vị chuyên trách về huấn luyện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao 
động, riêng nhóm IV Ban ATLĐ công ty sẽ huấn luyện. Khi tuyển dụng công 
nhân vào làm việc trong công trường Đội trưởng ký kết HĐLĐ cho công nhân 
và mua bảo hiểm tai nạn con người cho công nhân đầy đủ. Ban chỉ huy công 
trường phải ghi nhật ký công trường, nhật ký an toàn lao động (nhật ký ATLĐ 
được ghi riêng đóng thành tập) có chữ ký của đơn vị tư vấn giám sát. 

2. Phân cấp trách nhiệm AT-VSLĐ 
Ban lãnh đạo công ty phân cấp trách nhiệm ATLĐ-VSLĐ cho Đội trưởng, Ban 
chỉ huy công trường, tổ ATLĐ cho từng công trường, quản lý chặt chẽ, thực 
hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm trước công ty, trước pháp luật về công tác 



 

 

ATLĐ-VSLĐ trên công trường. Ban ATLĐ công ty sẽ kiểm tra, nhắc nhở và 
hướng dẫn để các công trường thực hiện tốt công tác ATLĐ-VSLĐ. 

3. Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, y tế. 
Công ty đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, y tế được lưu giữ tại 
kho Công ty, Đội trưởng có trách nhiệm kiểm tra số lượng, dụng cụ cần trang bị 
và yêu cầu công ty sẽ cấp phát đầy đủ cho từng công trường, Trường hợp khác, 
Đội có thể tự trang bị nhưng phải đảm bảo chất lượng quy cách mẫu mã và số 
lượng của bảo hộ lao động. Công ty yêu cầu bắt buộc các Đội trưởng phải trang 
bị đầy đủ và thực hiện nghiêm túc phương tiện bảo vệ cá nhân, y tế (phương 
tiện cá nhân) cho tất cả các công trường. 

4. Trang thiết bị, máy móc cần kiểm định nghiêm ngặt 
Trang thiết bị, máy móc có yêu cầu kiểm định theo mục lục của Thông tư số: 
05/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/3/2014 về việc: Ban hành danh mục máy, thiết 
bị, vật tư có yêu cầu nghiêm nghặt về an toàn lao động (Đội tham khảo danh 
mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm nghặt về an toàn lao động tại phụ 
lục của  thông tư số 05 này) . Trước khi đưa vào công trường các Đội phải thực 
hiện nghiêm túc việc kiểm định các máy móc thi công để tránh xảy ra sự cố 
đáng tiếc ở công trường. 

5. An toàn điện 
Hiện nay, đang vào mùa mưa các công trường thi công đặc biệt chú ý đến công 
tác an toàn điện trên công trường, cụ thể:  
a) Khi xây dựng lưới điện ở công trường xây dựng cần đảm bảo: điện chiếu 

sáng làm việc riêng rẽ, có khả năng cắt điện toàn bộ phụ tải điện trong phạm 
vi từng hạng mục công trình hay một khu vực sản xuất.  

b) Đối với các thiết bị điện di động, máy điện cầm tay và đèn điện xách tay khi 
nối vào lưới điện phải qua ổ cắm. Việc đấu, nối phải thỏa mãn các yêu cầu 
về kỹ thuật an toàn điện.  

c) Khi di chuyển, nâng, lắp đặt các thiết bị điện, động cơ điện, các khí cụ đóng 
cắt điện chỉ thực hiện khi chúng ở trạng thái cắt điện. 

d) Không được rải dây điện lên sàn nhà mà phải đưa lên cao. Các dây dẫn phục 
vụ thi công ở từng khu vực công trình phải là dây có bọc cách điện, các dây 
đó phải mắc trên cột hoặc giá đỡ chắc chắn và ở độ cao ít nhất là 2,5m đối 
với mặt bằng thi công và 5m đối với nơi có xe cộ qua lại, các dây dẫn có độ 
cao dưới 2,5m phải dùng dây cáp bọc cao su cách điện. 

e) Không được mắc dây điện vào lan can và giàn giáo bằng sắt. 
f) Phải thường xuyên kiểm tra dây dẫn điện. Nếu phát hiện dây dẫn không an 

toàn cần phải thay ngay. 



 

 

g) Phải mang giày cách điện khi thi công ở những nơi ẩm thấp, mặt nền có 
nước. 

h) Khi lắp đặt hệ thống điện xong cần phải kiểm tra an toàn trước khi bật cầu 
dao điện tránh tình trạng chập mạch gây ra cháy, nổ. 

i) Đối với những bơm chìm thả trong hồ nước thì sau khi lắp đặt phải kiểm tra 
thử điện có chạm vỏ hay không. Nếu là không mới được cho nước vào hồ rồi 
vận hành. 

j) Khi xây cất, làm việc cần trách xa đường dây điện cao và trung thế. Không 
được tự ý câu móc điện vào những nguồn điện không biết rõ điện thế. 

k) Bảng điện phải được đóng cố định trên tường, trên cột. 
l) Lắp dây chì theo yêu cầu vào cầu chì và có nắp đậy cầu chì. 
m) Không được tự ý câu móc điện tuỳ tiện. 
n) Các thiết bị (Moter) dùng điện liên tục phải có tiếp địa. 
 
Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, xin liên hệ với Ban ATLĐ 
công ty CM2, ĐT: 08.38992224 gặp ông Phạm Đình Hưng – Trưởng Ban 
ATLĐ; hoặc ông Phùng Anh Nam – Cán bộ An toàn để được hướng dẫn và giải 
quyết. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: HC (01);  
           Ban ATLĐ (01), A.Nam (01)   

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

Phạm Đình Hưng        Võ Đình Trường      

  
 


