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Ch��ng II 

CÁC BI�N PHÁP PHÒNG, CH�NG CÁC Y�U T� NGUY HI�M,  
Y�U T� CÓ H�I CHO NG��I LAO ��NG 

 
M�c 1 

THÔNG TIN, TUYÊN TRUY�N, GIÁO D�C, HU�N LUY�N 
AN TOÀN, V� SINH LAO ��NG 

 

�i�u 13. Thông tin, tuyên truy�n, giáo d�c v� an toàn, v� sinh lao ��ng  

1. Ng��i s� d�ng lao ��ng ph�i thông tin, tuyên truy�n, giáo d�c v� an toàn, 
v� sinh lao ��ng, các y�u t� nguy hi�m, y�u t� có h�i và các bi�n pháp b�o ��m an 
toàn, v� sinh lao ��ng t�i n�i làm vi�c cho ng��i lao ��ng; h��ng d�n quy ��nh v� 
an toàn, v� sinh lao ��ng cho ng��i ��n th�m, làm vi�c t�i c� s� c�a mình. 

2. Nhà s�n xu�t ph�i cung c�p thông tin v� các bi�n pháp b�o ��m an toàn, v� 
sinh lao ��ng kèm theo s�n ph�m, hàng hóa có kh� n�ng gây m�t an toàn cho 
ng��i s� d�ng trong quá trình lao ��ng. 

3. C� quan, t� ch�c, h� gia �ình có nhi�m v� t� ch�c th�c hi�n vi�c tuyên 
truy�n, ph� bi�n ki�n th�c và k� n�ng v� an toàn, v� sinh lao ��ng cho ng��i lao 
��ng c�a mình; tuyên truy�n, v�n ��ng xóa b� h� t�c, thói quen m�t v� sinh, gây 
h�i, nguy hi�m cho s�c kh�e b�n thân và c�ng ��ng trong quá trình lao ��ng. 

C�n c� vào �i�u ki�n c� th� c�a ��a ph��ng, hàng n�m, �y ban nhân dân các 
c�p có trách nhi�m ch� ��o, t� ch�c th�c hi�n thông tin, tuyên truy�n, giáo d�c v� 
an toàn, v� sinh lao ��ng cho ng��i lao ��ng làm vi�c không theo h�p ��ng lao 
��ng t�i ��a ph��ng. 

4. C� quan thông tin ��i chúng có trách nhi�m th��ng xuyên t� ch�c thông tin, 
tuyên truy�n, ph� bi�n chính sách, pháp lu�t và ki�n th�c v� an toàn, v� sinh lao 
��ng, l�ng ghép thông tin v� phòng ng�a tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p v�i các 
ch��ng trình, ho�t ��ng thông tin, truy�n thông khác. 

�i�u 14.  Hu�n luy�n an toàn, v� sinh lao ��ng 

1. Ng��i qu�n lý ph� trách an toàn, v� sinh lao ��ng, ng��i làm công tác an 
toàn, v� sinh lao ��ng, ng��i làm công tác y t�, an toàn, v� sinh viên trong c� s� 
s�n xu�t, kinh doanh ph�i tham d� khóa hu�n luy�n an toàn, v� sinh lao ��ng và 
���c t� ch�c hu�n luy�n an toàn, v� sinh lao ��ng c�p gi�y ch�ng nh�n sau khi 
ki�m tra, sát h�ch ��t yêu c�u.  

Tr��ng h�p có thay ��i v� chính sách, pháp lu�t ho�c khoa h�c, công ngh� v� 
an toàn, v� sinh lao ��ng thì ph�i ���c hu�n luy�n, b�i d��ng, c�p nh�t ki�n th�c, 
k� n�ng v� an toàn, v� sinh lao ��ng. 
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2. Ng��i s� d�ng lao ��ng t� ch�c hu�n luy�n cho ng��i lao ��ng làm công 

vi�c có yêu c�u nghiêm ng�t v� an toàn, v� sinh lao ��ng và c�p th� an toàn tr��c 

khi b� trí làm công vi�c này. 

3. Ng��i lao ��ng làm vi�c không theo h�p ��ng lao ��ng ph�i ���c hu�n 
luy�n v� an toàn, v� sinh lao ��ng khi làm công vi�c có yêu c�u nghiêm ng�t v� an 
toàn, v� sinh lao ��ng và ���c c�p th� an toàn. 

Nhà n��c có chính sách h� tr� h�c phí cho ng��i lao ��ng quy ��nh t�i 

kho�n này khi tham gia khóa hu�n luy�n. M�c, ��i t��ng và th�i gian h� tr� do 
Chính ph� quy ��nh chi ti�t tùy theo �i�u ki�n phát tri�n kinh t� - xã h�i trong 

t�ng th�i k�. 

4. Ng��i s� d�ng lao ��ng t� t� ch�c hu�n luy�n và ch�u trách nhi�m v� ch�t 

l��ng hu�n luy�n v� an toàn, v� sinh lao ��ng cho ng��i lao ��ng không thu�c ��i 

t��ng quy ��nh t�i các kho�n 1, 2 và 3 �i�u này, ng��i h�c ngh�, t�p ngh�, ng��i 
th� vi�c tr��c khi tuy�n d�ng ho�c b� trí làm vi�c và ��nh k� hu�n luy�n l�i nh�m 
trang b� �� ki�n th�c, k� n�ng c�n thi�t v� b�o ��m an toàn, v� sinh lao ��ng trong 

quá trình lao ��ng, phù h�p v�i v� trí công vi�c ���c giao.  

5. Vi�c hu�n luy�n v� an toàn, v� sinh lao ��ng quy ��nh t�i �i�u này ph�i phù 
h�p v�i ��c �i�m, tính ch�t c�a t�ng ngành ngh�, v� trí công vi�c, quy mô lao ��ng 
và không gây khó kh�n ��n ho�t ��ng s�n xu�t, kinh doanh. C�n c� vào �i�u ki�n 

c� th� c�a c� s� s�n xu�t, kinh doanh, ng��i s� d�ng lao ��ng ch� ��ng t� ch�c 
hu�n luy�n riêng v� an toàn, v� sinh lao ��ng ho�c k�t h�p hu�n luy�n các n�i 

dung v� an toàn, v� sinh lao ��ng v�i hu�n luy�n v� phòng cháy, ch�a cháy ho�c 
n�i dung hu�n luy�n khác ���c pháp lu�t chuyên ngành quy ��nh. 

6. B� tr��ng B� Lao ��ng - Th��ng binh và Xã h�i ban hành Danh m�c công 

vi�c có yêu c�u nghiêm ng�t v� an toàn, v� sinh lao ��ng sau khi có ý ki�n c�a các 
b� qu�n lý ngành, l�nh v�c có liên quan. 

7. T� ch�c hu�n luy�n an toàn, v� sinh lao ��ng là ��n v� s� nghi�p công l�p, 
doanh nghi�p kinh doanh d�ch v� hu�n luy�n an toàn, v� sinh lao ��ng theo quy 

��nh c�a pháp lu�t ��u t� và Lu�t này.  

Tr��ng h�p doanh nghi�p t� hu�n luy�n an toàn, v� sinh lao ��ng cho các ��i 
t��ng quy ��nh t�i các kho�n 1, 2 và 3 �i�u này thì ph�i �áp �ng �i�u ki�n ho�t 

��ng nh� ��i v�i t� ch�c hu�n luy�n an toàn, v� sinh lao ��ng. 

8. Chính ph� quy ��nh chi ti�t v� c� quan có th�m quy�n c�p, �i�u ki�n v� c� 
s� v�t ch�t, k� thu�t, tiêu chu�n v� ng��i hu�n luy�n an toàn, v� sinh lao ��ng, 

trình t�, th� t�c, h� s� c�p m�i, c�p l�i, gia h�n, thu h�i Gi�y ch�ng nh�n �� �i�u 
ki�n ho�t ��ng c�a t� ch�c hu�n luy�n an toàn, v� sinh lao ��ng quy ��nh t�i 

kho�n 7 �i�u này; vi�c hu�n luy�n, t� hu�n luy�n v� an toàn, v� sinh lao ��ng. 
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M�c 2 

N�I QUY, QUY TRÌNH VÀ CÁC BI�N PHÁP B�O ��M AN TOÀN, 
V� SINH LAO ��NG T�I N�I LÀM VI�C 

 

�i�u 15.  N�i quy, quy trình b�o ��m an toàn, v� sinh lao ��ng  

Ng��i s� d�ng lao ��ng c�n c� pháp lu�t, tiêu chu�n, quy chu�n k� thu�t qu�c 

gia, quy chu�n k� thu�t ��a ph��ng v� an toàn, v� sinh lao ��ng và �i�u ki�n ho�t 

��ng s�n xu�t, kinh doanh, lao ��ng �� xây d�ng, ban hành và t� ch�c th�c hi�n n�i 

quy, quy trình b�o ��m an toàn, v� sinh lao ��ng. 

�i�u 16.  Trách nhi�m c�a ng��i s� d�ng lao ��ng trong vi�c b�o ��m an 

toàn, v� sinh lao ��ng t�i n�i làm vi�c  

1. B�o ��m n�i làm vi�c ph�i ��t yêu c�u v� không gian, �� thoáng, b�i, h�i, 

khí ��c, phóng x�, �i�n t� tr��ng, nóng, �m, �n, rung, các y�u t� nguy hi�m, y�u 

t� có h�i khác ���c quy ��nh t�i các quy chu�n k� thu�t liên quan và ��nh k� ki�m 

tra, �o l��ng các y�u t� �ó; b�o ��m có �� bu�ng t�m, bu�ng v� sinh phù h�p t�i 

n�i làm vi�c theo quy ��nh c�a B� tr��ng B� Y t�. 

2. B�o ��m máy, thi�t b�, v�t t�, ch�t ���c s� d�ng, v�n hành, b�o trì, b�o qu�n 

t�i n�i làm vi�c theo quy chu�n k� thu�t v� an toàn, v� sinh lao ��ng, ho�c ��t các 

tiêu chu�n k� thu�t v� an toàn, v� sinh lao ��ng �ã ���c công b�, áp d�ng và theo 

n�i quy, quy trình b�o ��m an toàn, v� sinh lao ��ng t�i n�i làm vi�c.  

3. Trang c�p ��y �� cho ng��i lao ��ng các ph��ng ti�n b�o v� cá nhân khi 

th�c hi�n công vi�c có y�u t� nguy hi�m, y�u t� có h�i; trang b� các thi�t b� an 

toàn, v� sinh lao ��ng t�i n�i làm vi�c. 

4. Hàng n�m ho�c khi c�n thi�t, t� ch�c ki�m tra, �ánh giá các y�u t� nguy 

hi�m, y�u t� có h�i t�i n�i làm vi�c �� ti�n hành các bi�n pháp v� công ngh�, k� 

thu�t nh�m lo�i tr�, gi�m thi�u y�u t� nguy hi�m, y�u t� có h�i t�i n�i làm vi�c, c�i 

thi�n �i�u ki�n lao ��ng, ch�m sóc s�c kh�e cho ng��i lao ��ng. 

5. ��nh k� ki�m tra, b�o d��ng máy, thi�t b�, v�t t�, ch�t, nhà x��ng, kho tàng. 

6. Ph�i có bi�n c�nh báo, b�ng ch� d�n b�ng ti�ng Vi�t và ngôn ng� ph� bi�n 

c�a ng��i lao ��ng v� an toàn, v� sinh lao ��ng ��i v�i máy, thi�t b�, v�t t� và 

ch�t có yêu c�u nghiêm ng�t v� an toàn, v� sinh lao ��ng t�i n�i làm vi�c, n�i l�u 

gi�, b�o qu�n, s� d�ng và ��t � v� trí d� ��c, d� th�y. 

7. Tuyên truy�n, ph� bi�n ho�c hu�n luy�n cho ng��i lao ��ng quy ��nh, n�i quy, 

quy trình v� an toàn, v� sinh lao ��ng, bi�n pháp phòng, ch�ng y�u t� nguy hi�m, y�u 

t� có h�i t�i n�i làm vi�c có liên quan ��n công vi�c, nhi�m v� ���c giao. 
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8. Xây d�ng, ban hành k� ho�ch x� lý s� c�, �ng c�u kh�n c�p t�i n�i làm 

vi�c; t� ch�c x� lý s� c�, �ng c�u kh�n c�p, l�c l��ng �ng c�u và báo cáo k�p th�i 
v�i ng��i có trách nhi�m khi phát hi�n nguy c� ho�c khi x�y ra tai n�n lao ��ng, 
s� c� k� thu�t gây m�t an toàn, v� sinh lao ��ng t�i n�i làm vi�c v��t ra kh�i kh� 
n�ng ki�m soát c�a ng��i s� d�ng lao ��ng. 

�i�u 17.  Trách nhi�m c�a ng��i lao ��ng trong vi�c b�o ��m an toàn, 
v� sinh lao ��ng t�i n�i làm vi�c  

1. Ch�p hành quy ��nh, n�i quy, quy trình, yêu c�u v� an toàn, v� sinh lao 
��ng c�a ng��i s� d�ng lao ��ng ho�c c� quan nhà n��c có th�m quy�n ban hành 
liên quan ��n công vi�c, nhi�m v� ���c giao. 

2. Tuân th� pháp lu�t và n�m v�ng ki�n th�c, k� n�ng v� các bi�n pháp b�o 
��m an toàn, v� sinh lao ��ng t�i n�i làm vi�c; s� d�ng và b�o qu�n các ph��ng 
ti�n b�o v� cá nhân �ã ���c trang c�p, các thi�t b� an toàn, v� sinh lao ��ng t�i 
n�i làm vi�c trong quá trình th�c hi�n các công vi�c, nhi�m v� ���c giao. 

3. Ph�i tham gia hu�n luy�n an toàn, v� sinh lao ��ng tr��c khi s� d�ng các máy, 
thi�t b�, v�t t�, ch�t có yêu c�u nghiêm ng�t v� an toàn, v� sinh lao ��ng. 

4. Ng�n ch�n nguy c� tr�c ti�p gây m�t an toàn, v� sinh lao ��ng, hành vi vi 
ph�m quy ��nh an toàn, v� sinh lao ��ng t�i n�i làm vi�c; báo cáo k�p th�i v�i ng��i 
có trách nhi�m khi bi�t tai n�n lao ��ng, s� c� ho�c phát hi�n nguy c� x�y ra s� c�, 
tai n�n lao ��ng ho�c b�nh ngh� nghi�p; ch� ��ng tham gia �ng c�u, kh�c ph�c s� 
c�, tai n�n lao ��ng theo ph��ng án x� lý s� c�, �ng c�u kh�n c�p ho�c khi có l�nh 
c�a ng��i s� d�ng lao ��ng ho�c c� quan nhà n��c có th�m quy�n. 

�i�u 18.  Ki�m soát các y�u t� nguy hi�m, y�u t� có h�i t�i n�i làm vi�c 

1. Ng��i s� d�ng lao ��ng ph�i t� ch�c �ánh giá, ki�m soát y�u t� nguy hi�m, 
y�u t� có h�i t�i n�i làm vi�c �� �� ra các bi�n pháp k� thu�t an toàn, v� sinh lao 
��ng, ch�m sóc s�c kh�e cho ng��i lao ��ng; th�c hi�n các bi�n pháp kh� ��c, kh� 
trùng cho ng��i lao ��ng làm vi�c � n�i có y�u t� gây nhi�m ��c, nhi�m trùng.  

2. ��i v�i y�u t� có h�i ���c B� tr��ng B� Y t� quy ��nh gi�i h�n ti�p xúc 
cho phép �� ki�m soát tác h�i ��i v�i s�c kh�e ng��i lao ��ng thì ng��i s� d�ng 
lao ��ng ph�i t� ch�c quan tr�c môi tr��ng lao ��ng �� �ánh giá y�u t� có h�i ít 
nh�t m�t l�n trong m�t n�m. ��n v� t� ch�c quan tr�c môi tr��ng lao ��ng ph�i có 
�� �i�u ki�n v� c� s�, v�t ch�t, trang thi�t b� và nhân l�c. 

3. ��i v�i y�u t� nguy hi�m thì ng��i s� d�ng lao ��ng ph�i th��ng xuyên 
ki�m soát, qu�n lý �úng yêu c�u k� thu�t nh�m b�o ��m an toàn, v� sinh lao ��ng 
t�i n�i làm vi�c và ít nh�t m�t l�n trong m�t n�m ph�i t� ch�c ki�m tra, �ánh giá 
y�u t� này theo quy ��nh c�a pháp lu�t.  

4. Ngay sau khi có k�t qu� quan tr�c môi tr��ng lao ��ng �� �ánh giá y�u t� 
có h�i và k�t qu� ki�m tra, �ánh giá, qu�n lý y�u t� nguy hi�m t�i n�i làm vi�c, 
ng��i s� d�ng lao ��ng ph�i: 
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a) Thông báo công khai cho ng��i lao ��ng t�i n�i quan tr�c môi tr��ng lao 

��ng và n�i ���c ki�m tra, �ánh giá, qu�n lý y�u t� nguy hi�m; 

b) Cung c�p thông tin khi t� ch�c công �oàn, c� quan, t� ch�c có th�m quy�n 
yêu c�u; 

c) Có bi�n pháp kh�c ph�c, ki�m soát các y�u t� nguy hi�m, y�u t� có h�i t�i 
n�i làm vi�c nh�m b�o ��m an toàn, v� sinh lao ��ng, ch�m sóc s�c kh�e cho 
ng��i lao ��ng. 

5. Chính ph� quy ��nh chi ti�t v� vi�c ki�m soát y�u t� nguy hi�m, y�u t� có 
h�i t�i n�i làm vi�c và �i�u ki�n ho�t ��ng c�a t� ch�c quan tr�c môi tr��ng lao 
��ng b�o ��m phù h�p v�i Lu�t ��u t�, Lu�t doanh nghi�p. 

�i�u 19.  Bi�n pháp x� lý s� c� k� thu�t gây m�t an toàn, v� sinh lao ��ng 
nghiêm tr�ng và �ng c�u kh�n c�p 

1. Ng��i s� d�ng lao ��ng ph�i có ph��ng án x� lý s� c� k� thu�t gây m�t an 
toàn, v� sinh lao ��ng nghiêm tr�ng, �ng c�u kh�n c�p và ��nh k� t� ch�c di�n t�p 
theo quy ��nh c�a pháp lu�t; trang b� ph��ng ti�n k� thu�t, y t� �� b�o ��m �ng 
c�u, s� c�u k�p th�i khi x�y ra s� c� k� thu�t gây m�t an toàn, v� sinh lao ��ng 
nghiêm tr�ng, tai n�n lao ��ng. 

2. Trách nhi�m x� lý s� c� k� thu�t gây m�t an toàn, v� sinh lao ��ng nghiêm 
tr�ng, �ng c�u kh�n c�p: 

a) Ng��i s� d�ng lao ��ng ph�i ra l�nh ng�ng ngay ho�t ��ng c�a máy, thi�t 
b�, vi�c s� d�ng v�t t�, ch�t, ho�t ��ng lao ��ng t�i n�i làm vi�c có nguy c� gây tai 
n�n lao ��ng, s� c� k� thu�t gây m�t an toàn, v� sinh lao ��ng nghiêm tr�ng; 
không ���c bu�c ng��i lao ��ng ti�p t�c làm công vi�c ho�c tr� l�i n�i làm vi�c 
n�u các nguy c� x�y ra tai n�n lao ��ng �e d�a nghiêm tr�ng tính m�ng ho�c s�c 
kh�e c�a ng��i lao ��ng ch�a ���c kh�c ph�c; th�c hi�n các bi�n pháp kh�c ph�c, 
các bi�n pháp theo ph��ng án x� lý s� c� k� thu�t gây m�t an toàn, v� sinh lao 
��ng nghiêm tr�ng, �ng c�u kh�n c�p �� t� ch�c c�u ng��i, tài s�n, b�o ��m an 
toàn, v� sinh lao ��ng cho ng��i lao ��ng, ng��i xung quanh n�i làm vi�c, tài s�n 
và môi tr��ng; k�p th�i thông báo cho chính quy�n ��a ph��ng n�i x�y ra s� c� 
ho�c �ng c�u kh�n c�p; 

b) S� c� k� thu�t gây m�t an toàn, v� sinh lao ��ng nghiêm tr�ng x�y ra � c� 
s� s�n xu�t, kinh doanh, ��a ph��ng nào thì ng��i s� d�ng lao ��ng, ��a ph��ng 
�ó có trách nhi�m huy ��ng kh�n c�p nhân l�c, v�t l�c và ph��ng ti�n �� k�p th�i 
�ng phó s� c� theo quy ��nh c�a pháp lu�t chuyên ngành; 

c) S� c� k� thu�t gây m�t an toàn, v� sinh lao ��ng nghiêm tr�ng x�y ra liên 
quan ��n nhi�u c� s� s�n xu�t, kinh doanh, ��a ph��ng thì ng��i s� d�ng lao 
��ng, chính quy�n ��a ph��ng n�i x�y ra s� c� có trách nhi�m �ng phó và báo cáo 
c� quan c�p trên tr�c ti�p theo quy ��nh c�a pháp lu�t chuyên ngành. 
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Tr��ng h�p v��t quá kh� n�ng �ng phó c�a các c� s� s�n xu�t, kinh doanh, 

��a ph��ng thì ph�i kh�n c�p báo cáo c� quan c�p trên tr�c ti�p �� k�p th�i huy 
��ng các c� s� s�n xu�t, kinh doanh, ��a ph��ng khác tham gia �ng c�u; c� s� s�n 
xu�t, kinh doanh, ��a ph��ng ���c yêu c�u huy ��ng ph�i th�c hi�n và ph�i h�p 
th�c hi�n bi�n pháp �ng c�u kh�n c�p trong ph�m vi, kh� n�ng c�a mình. 

3. Chính ph� quy ��nh chi ti�t �i�u này. 

�i�u 20. C�i thi�n �i�u ki�n lao ��ng, xây d�ng v�n hóa an toàn lao ��ng  

1. Ng��i s� d�ng lao ��ng ph�i th��ng xuyên ph�i h�p v�i Ban ch�p hành 
công �oàn c� s� �� t� ch�c cho ng��i lao ��ng tham gia ho�t ��ng c�i thi�n �i�u 
ki�n lao ��ng, xây d�ng v�n hóa an toàn lao ��ng t�i n�i làm vi�c. 

2. Khuy�n khích ng��i s� d�ng lao ��ng áp d�ng các tiêu chu�n k� thu�t, h� 
th�ng qu�n lý tiên ti�n, hi�n ��i và áp d�ng công ngh� tiên ti�n, công ngh� cao, 
công ngh� thân thi�n v�i môi tr��ng vào ho�t ��ng s�n xu�t, kinh doanh nh�m c�i 
thi�n �i�u ki�n lao ��ng, b�o ��m an toàn, v� sinh lao ��ng cho ng��i lao ��ng. 

 
M�c 3 

CH� �� B�O H� LAO ��NG, CHĂM SÓC 
S�C KH�E NG��I LAO ��NG 

 

�i�u 21. Khám s�c kh�e và �i�u tr� b�nh ngh� nghi�p cho ng��i lao ��ng 

1. Hàng n�m, ng��i s� d�ng lao ��ng ph�i t� ch�c khám s�c kh�e ít nh�t m�t 
l�n cho ng��i lao ��ng; ��i v�i ng��i lao ��ng làm ngh�, công vi�c n�ng nh�c, 
��c h�i, nguy hi�m ho�c ��c bi�t n�ng nh�c, ��c h�i, nguy hi�m, ng��i lao ��ng là 
ng��i khuy�t t�t, ng��i lao ��ng ch�a thành niên, ng��i lao ��ng cao tu�i ���c 
khám s�c kh�e ít nh�t 06 tháng m�t l�n.  

2. Khi khám s�c kh�e theo quy ��nh t�i kho�n 1 �i�u này, lao ��ng n� ph�i 
���c khám chuyên khoa ph� s�n, ng��i làm vi�c trong môi tr��ng lao ��ng ti�p 
xúc v�i các y�u t� có nguy c� gây b�nh ngh� nghi�p ph�i ���c khám phát hi�n 
b�nh ngh� nghi�p. 

3. Ng��i s� d�ng lao ��ng t� ch�c khám s�c kh�e cho ng��i lao ��ng tr��c 
khi b� trí làm vi�c và tr��c khi chuy�n sang làm ngh�, công vi�c n�ng nh�c, ��c 
h�i, nguy hi�m h�n ho�c sau khi b� tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p �ã ph�c h�i 
s�c kh�e, ti�p t�c tr� l�i làm vi�c, tr� tr��ng h�p �ã ���c H�i ��ng y khoa khám 
giám ��nh m�c suy gi�m kh� n�ng lao ��ng. 

4. Ng��i s� d�ng lao ��ng t� ch�c khám s�c kh�e cho ng��i lao ��ng, khám 
phát hi�n b�nh ngh� nghi�p t�i c� s� khám b�nh, ch�a b�nh b�o ��m yêu c�u, �i�u 
ki�n chuyên môn k� thu�t. 
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5. Ng��i s� d�ng lao ��ng ��a ng��i lao ��ng ���c ch�n �oán m�c b�nh ngh� 
nghi�p ��n c� s� khám b�nh, ch�a b�nh �� �i�u ki�n chuyên môn k� thu�t �� �i�u 

tr� theo phác �� �i�u tr� b�nh ngh� nghi�p do B� tr��ng B� Y t� quy ��nh.  

6. Chi phí cho ho�t ��ng khám s�c kh�e, khám phát hi�n b�nh ngh� nghi�p, 
�i�u tr� b�nh ngh� nghi�p cho ng��i lao ��ng do ng��i s� d�ng lao ��ng chi tr� 

quy ��nh t�i các kho�n 1, 2, 3 và 5 �i�u này ���c h�ch toán vào chi phí ���c tr� 

khi xác ��nh thu nh�p ch�u thu� theo Lu�t thu� thu nh�p doanh nghi�p và h�ch toán 

vào chi phí ho�t ��ng th��ng xuyên ��i v�i c� quan hành chính, ��n v� s� nghi�p 

không có ho�t ��ng d�ch v�. 

�i�u 22.  Ngh�, công vi�c n�ng nh�c, ��c h�i, nguy hi�m 

1. Ngh�, công vi�c n�ng nh�c, ��c h�i, nguy hi�m và ngh�, công vi�c ��c bi�t 

n�ng nh�c, ��c h�i, nguy hi�m ���c phân lo�i c�n c� vào ��c �i�m, �i�u ki�n lao 

��ng ��c tr�ng c�a m�i ngh�, công vi�c. 

2. B� tr��ng B� Lao ��ng - Th��ng binh và Xã h�i ban hành Danh m�c ngh�, 
công vi�c n�ng nh�c, ��c h�i, nguy hi�m và ngh�, công vi�c ��c bi�t n�ng nh�c, 
��c h�i, nguy hi�m sau khi có ý ki�n c�a B� Y t�; quy ��nh tiêu chu�n phân lo�i 

lao ��ng theo �i�u ki�n lao ��ng. 

3. Ng��i s� d�ng lao ��ng th�c hi�n ��y �� các ch� �� b�o h� lao ��ng và 

ch�m sóc s�c kh�e ��i v�i ng��i lao ��ng làm ngh�, công vi�c n�ng nh�c, ��c h�i, 
nguy hi�m và ngh�, công vi�c ��c bi�t n�ng nh�c, ��c h�i, nguy hi�m theo quy 

��nh c�a pháp lu�t. 

�i�u 23.  Ph��ng ti�n b�o v� cá nhân trong lao ��ng 

1. Ng��i lao ��ng làm công vi�c có y�u t� nguy hi�m, y�u t� có h�i ���c 
ng��i s� d�ng lao ��ng trang c�p ��y �� ph��ng ti�n b�o v� cá nhân và ph�i s� 

d�ng trong quá trình làm vi�c. 

2. Ng��i s� d�ng lao ��ng th�c hi�n các gi�i pháp v� công ngh�, k� thu�t, 
thi�t b� �� lo�i tr� ho�c h�n ch� t�i �a y�u t� nguy hi�m, y�u t� có h�i và c�i thi�n 

�i�u ki�n lao ��ng. 

3. Ng��i s� d�ng lao ��ng khi th�c hi�n trang c�p ph��ng ti�n b�o v� cá nhân 

ph�i b�o ��m các nguyên t�c sau �ây: 

a) �úng ch�ng lo�i, �úng ��i t��ng, �� s� l��ng, b�o ��m ch�t l��ng theo tiêu 
chu�n, quy chu�n k� thu�t qu�c gia; 

b) Không phát ti�n thay cho vi�c trang c�p ph��ng ti�n b�o v� cá nhân; không 

bu�c ng��i lao ��ng t� mua ho�c thu ti�n c�a ng��i lao ��ng �� mua ph��ng ti�n 

b�o v� cá nhân;  

c) H��ng d�n, giám sát ng��i lao ��ng s� d�ng ph��ng ti�n b�o v� cá nhân; 
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d) T� ch�c th�c hi�n bi�n pháp kh� ��c, kh� trùng, t�y x� b�o ��m v� sinh ��i 

v�i ph��ng ti�n b�o v� cá nhân �ã qua s� d�ng � nh�ng n�i d� gây nhi�m ��c, 
nhi�m trùng, nhi�m x�. 

4. B� tr��ng B� Lao ��ng - Th��ng binh và Xã h�i quy ��nh v� ch� �� trang 
c�p ph��ng ti�n b�o v� cá nhân trong lao ��ng. 

�i�u 24.  B�i d��ng b�ng hi�n v�t  

1. Ng��i lao ��ng làm vi�c trong �i�u ki�n có y�u t� nguy hi�m, y�u t� có h�i 
���c ng��i s� d�ng lao ��ng b�i d��ng b�ng hi�n v�t.  

2. Vi�c b�i d��ng b�ng hi�n v�t theo nguyên t�c sau �ây: 

a) Giúp t�ng c��ng s�c �� kháng và th�i ��c c�a c� th�; 

b) B�o ��m thu�n ti�n, an toàn, v� sinh th�c ph�m;  

c) Th�c hi�n trong ca, ngày làm vi�c, tr� tr��ng h�p ��c bi�t do t� ch�c lao 
��ng không th� t� ch�c b�i d��ng t�p trung t�i ch�. 

3. B� tr��ng B� Lao ��ng - Th��ng binh và Xã h�i quy ��nh vi�c b�i d��ng 
b�ng hi�n v�t. 

�i�u 25.  Th�i gi� làm vi�c trong �i�u ki�n có y�u t� nguy hi�m, y�u t� có h�i 

1. Ng��i s� d�ng lao ��ng có trách nhi�m b�o ��m th�i gian ti�p xúc v�i y�u 
t� nguy hi�m, y�u t� có h�i c�a ng��i lao ��ng n�m trong gi�i h�n an toàn ���c 
quy ��nh trong quy chu�n k� thu�t qu�c gia t��ng �ng và các quy ��nh c�a pháp 
lu�t có liên quan. 

2. Th�i gi� làm vi�c ��i v�i ng��i lao ��ng làm ngh�, công vi�c ��c bi�t n�ng nh�c, 
��c h�i, nguy hi�m ���c th�c hi�n theo quy ��nh c�a pháp lu�t lao ��ng. 

�i�u 26.  �i�u d��ng ph�c h�i s�c kh�e 

Hàng n�m, khuy�n khích ng��i s� d�ng lao ��ng t� ch�c cho ng��i lao ��ng 
làm ngh�, công vi�c n�ng nh�c, ��c h�i, nguy hi�m, ng��i lao ��ng làm ngh�, 
công vi�c ��c bi�t n�ng nh�c, ��c h�i, nguy hi�m và ng��i lao ��ng có s�c kh�e 
kém ���c �i�u d��ng ph�c h�i s�c kh�e. 

�i�u 27.  Qu�n lý s�c kh�e ng��i lao ��ng  

1. Ng��i s� d�ng lao ��ng ph�i c�n c� vào tiêu chu�n s�c kh�e quy ��nh cho 
t�ng lo�i ngh�, công vi�c và k�t qu� khám s�c kh�e �� s�p x�p công vi�c phù h�p 
cho ng��i lao ��ng. 

2. Ng��i s� d�ng lao ��ng có trách nhi�m l�p và qu�n lý h� s� s�c kh�e c�a 
ng��i lao ��ng, h� s� s�c kh�e c�a ng��i b� b�nh ngh� nghi�p; thông báo k�t qu� 
khám s�c kh�e, khám phát hi�n b�nh ngh� nghi�p �� ng��i lao ��ng bi�t; hàng 
n�m, báo cáo v� vi�c qu�n lý s�c kh�e ng��i lao ��ng thu�c trách nhi�m qu�n lý 
cho c� quan qu�n lý nhà n��c v� y t� có th�m quy�n. 
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M�c 4 

QU�N LÝ MÁY, THI�T B�, V�T T�, CH�T CÓ YÊU C�U  
NGHIÊM NG�T V� AN TOÀN, V� SINH LAO ��NG 

 

�i�u 28.  Máy, thi�t b�, v�t t�, ch�t có yêu c�u nghiêm ng�t v� an toàn, v� sinh 
lao ��ng 

1. Máy, thi�t b�, v�t t�, ch�t có yêu c�u nghiêm ng�t v� an toàn, v� sinh lao ��ng là 
máy, thi�t b�, v�t t�, ch�t trong �i�u ki�n l�u gi�, v�n chuy�n, b�o qu�n, s� d�ng 
h�p lý, �úng m�c �ích và �úng theo h��ng d�n c�a nhà s�n xu�t nh�ng trong quá 
trình lao ��ng, s�n xu�t v�n ti�m �n kh� n�ng x�y ra tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� 
nghi�p, gây h�u qu� nghiêm tr�ng ��n s�c kh�e, tính m�ng con ng��i. 

2. B� tr��ng B� Lao ��ng - Th��ng binh và Xã h�i ban hành Danh m�c các 
lo�i máy, thi�t b�, v�t t�, ch�t có yêu c�u nghiêm ng�t v� an toàn, v� sinh lao ��ng 
trên c� s� �� ngh� c�a các b� quy ��nh t�i �i�u 33 c�a Lu�t này.  

�i�u 29.  L�p ph��ng án b�o ��m an toàn, v� sinh lao ��ng khi xây d�ng 
m�i, m� r�ng ho�c c�i t�o công trình, c� s� �� s�n xu�t, s� d�ng, b�o qu�n, 
l�u gi� máy, thi�t b�, v�t t�, ch�t có yêu c�u nghiêm ng�t v� an toàn, v� sinh 
lao ��ng 

1. Trong h� s� trình c� quan có th�m quy�n c�p gi�y phép xây d�ng m�i, m� 
r�ng ho�c c�i t�o công trình, c� s� �� s�n xu�t, s� d�ng, b�o qu�n, l�u gi� máy, 

thi�t b�, v�t t�, ch�t có yêu c�u nghiêm ng�t v� an toàn, v� sinh lao ��ng, ch� ��u 
t�, ng��i s� d�ng lao ��ng ph�i có ph��ng án b�o ��m an toàn, v� sinh lao ��ng 
��i v�i n�i làm vi�c c�a ng��i lao ��ng và môi tr��ng. 

2. Ph��ng án b�o ��m an toàn, v� sinh lao ��ng ph�i có các n�i dung ch� y�u 
sau �ây: 

a) ��a �i�m, quy mô công trình, c� s�; 

b) Li�t kê, mô t� chi ti�t các h�ng m�c trong công trình, c� s�; 

c) Nêu rõ nh�ng y�u t� nguy hi�m, y�u t� có h�i, s� c� có th� phát sinh trong 
quá trình ho�t ��ng; 

d) Các bi�n pháp c� th� nh�m lo�i tr�, gi�m thi�u y�u t� nguy hi�m, y�u t� có 
h�i; ph��ng án x� lý s� c� k� thu�t gây m�t an toàn, v� sinh lao ��ng nghiêm 
tr�ng, �ng c�u kh�n c�p. 

�i�u 30.  S� d�ng máy, thi�t b�, v�t t�, ch�t có yêu c�u nghiêm ng�t v� an toàn, 
v� sinh lao ��ng 

1. Các lo�i máy, thi�t b�, v�t t� có yêu c�u nghiêm ng�t v� an toàn, v� sinh lao 
��ng ph�i có ngu�n g�c, xu�t x� rõ ràng, trong th�i h�n s� d�ng, b�o ��m ch�t 
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l��ng, ph�i ���c ki�m ��nh theo quy ��nh t�i kho�n 1 �i�u 31 c�a Lu�t này, tr� 
tr��ng h�p lu�t chuyên ngành có quy ��nh khác.  

2. Khi ��a vào s� d�ng ho�c không còn s� d�ng, th�i b� các lo�i máy, thi�t b�, 
v�t t�, ch�t có yêu c�u nghiêm ng�t v� an toàn, v� sinh lao ��ng, t� ch�c, cá nhân 
ph�i khai báo v�i c� quan chuyên môn thu�c �y ban nhân dân t�nh, thành ph� tr�c 
thu�c Trung ��ng (sau �ây g�i chung là c�p t�nh) t�i n�i s� d�ng theo th�m quy�n 
quy ��nh t�i kho�n 1 và kho�n 2 �i�u 33 c�a Lu�t này, tr� tr��ng h�p lu�t chuyên 
ngành có quy ��nh khác. 

3. Trong quá trình s� d�ng máy, thi�t b�, v�t t� có yêu c�u nghiêm ng�t v� an 
toàn, v� sinh lao ��ng, t� ch�c, cá nhân có trách nhi�m ��nh k� ki�m tra, b�o 

d��ng, l�p và l�u gi� h� s� k� thu�t an toàn máy, thi�t b�, v�t t� theo quy chu�n 
k� thu�t qu�c gia t��ng �ng. 

4. Vi�c s� d�ng ch�t có yêu c�u nghiêm ng�t v� an toàn, v� sinh lao ��ng th�c 
hi�n theo quy ��nh c�a pháp lu�t v� hóa ch�t và pháp lu�t chuyên ngành. 

�i�u 31.  Ki�m ��nh máy, thi�t b�, v�t t� có yêu c�u nghiêm ng�t v� an toàn 
lao ��ng 

 1. Các lo�i máy, thi�t b�, v�t t� có yêu c�u nghiêm ng�t v� an toàn lao ��ng ph�i 
���c ki�m ��nh tr��c khi ��a vào s� d�ng và ki�m ��nh ��nh k� trong quá trình s� 
d�ng b�i t� ch�c ho�t ��ng ki�m ��nh k� thu�t an toàn lao ��ng.  

2. Vi�c ki�m ��nh các lo�i máy, thi�t b�, v�t t� có yêu c�u nghiêm ng�t v� an 
toàn lao ��ng ph�i b�o ��m chính xác, công khai, minh b�ch. 

3. Chính ph� quy ��nh chi ti�t v� c� quan có th�m quy�n c�p, �i�u ki�n v� c� 
s� v�t ch�t, k� thu�t, trình t�, th� t�c, h� s� c�p m�i, c�p l�i, gia h�n, thu h�i Gi�y 
ch�ng nh�n �� �i�u ki�n ho�t ��ng c�a t� ch�c ho�t ��ng ki�m ��nh k� thu�t an 
toàn lao ��ng; tiêu chu�n ki�m ��nh viên �áp �ng các yêu c�u ki�m ��nh c�a ��i 
t��ng ki�m ��nh; vi�c ki�m ��nh máy, thi�t b�, v�t t� có yêu c�u nghiêm ng�t v� an 
toàn lao ��ng. 

�i�u 32.  Quy�n và ngh�a v� c�a t� ch�c ho�t ��ng ki�m ��nh k� thu�t an 
toàn lao ��ng 

1. T� ch�c ho�t ��ng ki�m ��nh k� thu�t an toàn lao ��ng là ��n v� s� nghi�p 
công l�p ho�c doanh nghi�p cung �ng d�ch v� ki�m ��nh k� thu�t an toàn lao ��ng. 

2. T� ch�c ho�t ��ng ki�m ��nh k� thu�t an toàn lao ��ng có quy�n sau �ây: 

a) Th�c hi�n ho�t ��ng ki�m ��nh theo h�p ��ng cung c�p d�ch v� ki�m ��nh; 

b) T� ch�i cung �ng d�ch v� ki�m ��nh khi không b�o ��m �i�u ki�n an toàn 
khi th�c hi�n ho�t ��ng ki�m ��nh máy, thi�t b�, v�t t�; 

c) Ki�n ngh�, khi�u n�i, t� cáo hành vi c�n tr� ho�t ��ng ki�m ��nh; 
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d) Yêu c�u t� ch�c, cá nhân có ��i t��ng �� ngh� ���c ki�m ��nh cung c�p các 

tài li�u, thông tin ph�c v� ho�t ��ng ki�m ��nh. 

3. T� ch�c ho�t ��ng ki�m ��nh k� thu�t an toàn lao ��ng có ngh�a v� sau �ây: 

a) Cung �ng d�ch v� ki�m ��nh trong ph�m vi, ��i t��ng ���c quy ��nh trong 
Gi�y ch�ng nh�n �� �i�u ki�n ho�t ��ng ki�m ��nh; 

b) Th�c hi�n ki�m ��nh theo quy trình ki�m ��nh; 

c) Ch�u trách nhi�m v� k�t qu� ki�m ��nh, b�i th��ng thi�t h�i do ho�t ��ng 
ki�m ��nh gây ra theo quy ��nh c�a pháp lu�t; thu h�i k�t qu� ki�m ��nh �ã c�p khi 
phát hi�n sai ph�m; 

d) Hàng n�m, báo cáo c� quan qu�n lý nhà n��c có th�m quy�n qu�n lý l�nh 
v�c theo quy ��nh t�i kho�n 1, kho�n 2 �i�u 33 c�a Lu�t này và c� quan qu�n lý 
nhà n��c v� lao ��ng tình hình ho�t ��ng ki�m ��nh �ã th�c hi�n theo quy ��nh 
c�a pháp lu�t; 

�) L�u gi� h� s� ki�m ��nh. 

�i�u 33.  Trách nhi�m c�a các b� trong vi�c qu�n lý nhà n��c ��i v�i máy, 
thi�t b�, v�t t�, ch�t có yêu c�u nghiêm ng�t v� an toàn, v� sinh lao ��ng  

1. Các b� có trách nhi�m qu�n lý nhà n��c ��i v�i máy, thi�t b�, v�t t� và ch�t có 
yêu c�u nghiêm ng�t v� an toàn, v� sinh lao ��ng theo ph�m vi nh� sau: 

a) B� Y t� ch�u trách nhi�m qu�n lý nhà n��c ��i v�i máy, thi�t b�, v�t t�, ch�t có 
yêu c�u nghiêm ng�t v� an toàn, v� sinh lao ��ng liên quan ��n th�c ph�m, d��c 
ph�m, v�c xin, sinh ph�m y t�, m� ph�m, nguyên li�u s�n xu�t thu�c, thu�c cho 
ng��i, hóa ch�t gia d�ng, ch� ph�m di�t côn trùng, di�t khu�n, trang thi�t b� y t�; 

b) B� Nông nghi�p và Phát tri�n nông thôn ch�u trách nhi�m qu�n lý nhà n��c 
��i v�i máy, thi�t b�, v�t t�, ch�t có yêu c�u nghiêm ng�t v� an toàn, v� sinh lao 
��ng liên quan ��n cây tr�ng, v�t nuôi, phân bón, th�c �n ch�n nuôi, thu�c b�o v� 
th�c v�t, thu�c thú y, ch� ph�m sinh h�c dùng trong nông nghi�p, lâm nghi�p, 
diêm nghi�p, th�y s�n, công trình th�y l�i, �ê �i�u; 

c) B� Giao thông v�n t�i ch�u trách nhi�m qu�n lý nhà n��c ��i v�i máy, thi�t 
b�, v�t t�, ch�t có yêu c�u nghiêm ng�t v� an toàn, v� sinh lao ��ng liên quan ��n 
ph��ng ti�n giao thông v�n t�i, ph��ng ti�n, thi�t b� x�p d�, thi công v�n t�i 
chuyên dùng, ph��ng ti�n, thi�t b� th�m dò, khai thác trên bi�n, công trình h� t�ng 
giao thông; 

d) B� Công Th��ng ch�u trách nhi�m qu�n lý nhà n��c ��i v�i máy, thi�t b�, 
v�t t�, ch�t có yêu c�u nghiêm ng�t v� an toàn, v� sinh lao ��ng có liên quan ��n 
thi�t b� áp l�c, thi�t b� nâng ��c thù chuyên ngành công nghi�p, hóa ch�t, v�t li�u 
n� công nghi�p, trang thi�t b� khai thác m�, d�u khí, tr� các thi�t b�, ph��ng ti�n 
th�m dò, khai thác trên bi�n; 
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�) B� Xây d�ng ch�u trách nhi�m qu�n lý nhà n��c ��i v�i máy, thi�t b�, v�t 

t�, ch�t có yêu c�u nghiêm ng�t v� an toàn, v� sinh lao ��ng s� d�ng trong thi 
công xây d�ng; 

e) B� Khoa h�c và Công ngh� ch�u trách nhi�m qu�n lý nhà n��c ��i v�i lò 
ph�n �ng h�t nhân, v�t li�u h�t nhân, v�t li�u h�t nhân ngu�n, ch�t phóng x�, thi�t 
b� b�c x�; 

g) B� Thông tin và Truy�n thông ch�u trách nhi�m qu�n lý nhà n��c ��i v�i 

các lo�i máy, thi�t b� s� d�ng trong phát thanh, truy�n hình; 

h) B� Qu�c phòng ch�u trách nhi�m qu�n lý nhà n��c ��i v�i ph��ng ti�n, 
trang thi�t b� quân s�, v� khí ��n d��c, khí tài, s�n ph�m ph�c v� qu�c phòng, 
công trình qu�c phòng; 

i) B� Công an ch�u trách nhi�m qu�n lý nhà n��c ��i v�i trang thi�t b� phòng 
cháy, ch�a cháy; trang thi�t b� k� thu�t, v� khí ��n d��c, khí tài, công c� h� tr�, 
tr� tr��ng h�p quy ��nh t�i �i�m h kho�n này; 

k) B� Lao ��ng - Th��ng binh và Xã h�i ch�u trách nhi�m qu�n lý nhà n��c 
��i v�i ph��ng ti�n b�o v� cá nhân cho ng��i lao ��ng và các lo�i máy, thi�t b�, 
v�t t�, ch�t có yêu c�u nghiêm ng�t v� an toàn, v� sinh lao ��ng không thu�c quy 
��nh t�i các �i�m a, b, c, d, �, e, g, h và i kho�n này. 

2. C�n c� vào tình hình phát tri�n kinh t� - xã h�i và yêu c�u qu�n lý nhà n��c, 
B� Lao ��ng - Th��ng binh và Xã h�i có trách nhi�m ph�i h�p v�i b� qu�n lý 
ngành, l�nh v�c có liên quan �� trình Chính ph� quy�t ��nh phân công c� th� c� 
quan ch�u trách nhi�m qu�n lý ��i v�i máy, thi�t b�, v�t t�, ch�t có yêu c�u nghiêm 
ng�t v� an toàn, v� sinh lao ��ng m�i, ch�a ���c quy ��nh t�i kho�n 1 �i�u này 
ho�c máy, thi�t b�, v�t t�, ch�t có yêu c�u nghiêm ng�t v� an toàn, v� sinh lao ��ng 
có liên quan ��n ph�m vi qu�n lý c�a nhi�u b� mà ch�a ���c xác ��nh rõ thu�c 
th�m quy�n qu�n lý c�a b� nào quy ��nh t�i kho�n 1 �i�u này. 

3. Các b� c�n c� vào th�m quy�n qu�n lý nhà n��c ��i v�i các lo�i máy, thi�t 
b�, v�t t�, ch�t có yêu c�u nghiêm ng�t v� an toàn, v� sinh lao ��ng quy ��nh t�i 
kho�n 1 và kho�n 2 �i�u này và Danh m�c các lo�i máy, thi�t b�, v�t t�, ch�t có 
yêu c�u nghiêm ng�t v� an toàn, v� sinh lao ��ng quy ��nh t�i kho�n 2 �i�u 28 c�a 
Lu�t này có trách nhi�m nh� sau: 

a) Xây d�ng chi ti�t Danh m�c các lo�i máy, thi�t b�, v�t t�, ch�t có yêu c�u 
nghiêm ng�t v� an toàn, v� sinh lao ��ng thu�c th�m quy�n qu�n lý g�i B� tr��ng 
B� Lao ��ng - Th��ng binh và Xã h�i ban hành; 

b) Ban hành các quy trình ki�m ��nh máy, thi�t b�, v�t t� và qu�n lý ch�t có 

yêu c�u nghiêm ng�t v� an toàn, v� sinh lao ��ng thu�c th�m quy�n qu�n lý sau 
khi có ý ki�n c�a B� Lao ��ng - Th��ng binh và Xã h�i;  
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  c) T� ch�c ki�m tra ho�t ��ng ki�m ��nh thu�c th�m quy�n qu�n lý nhà n��c 
theo quy ��nh t�i kho�n 1 và kho�n 2 �i�u này.

  d) Hàng n�m, g�i B� Lao ��ng - Th��ng binh và Xã h�i báo cáo v� vi�c qu�n 
lý máy, thi�t b�, v�t t�, ch�t có yêu c�u nghiêm ng�t v� an toàn, v� sinh lao ��ng 
quy ��nh t�i kho�n 1 và kho�n 2 �i�u này, tr� tr��ng h�p lu�t chuyên ngành có 
quy ��nh khác.

  4. B� Lao ��ng - Th��ng binh và Xã h�i ch� trì, ph�i h�p v�i các b� có liên 
quan rà soát Danh m�c các lo�i máy, thi�t b�, v�t t�, ch�t có yêu c�u nghiêm ng�t 
v� an toàn, v� sinh lao ��ng �� s�a ��i, b� sung phù h�p v�i s� phát tri�n kinh t� - 
xã h�i, khoa h�c công ngh�, qu�n lý trong t�ng th�i k�.

 




