
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ LAO ĐỘNG - TB VÀ XH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SLĐTBXH-VLATLĐ 

V/v đẩy mạnh thực hiện an toàn, vệ 

sinh lao động tại cơ sở. 

Hà Nam, ngày       tháng 12 năm 2022 

 
 

 

            Kính gửi: Nhà thầu, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 
           

Thực hiện Công văn số 3202/UBND-VXNV ngày 25 tháng 11 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý an toàn, vệ sinh 

lao động trên địa bàn tỉnh; 

 Để kịp thời trấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động, bảo đảm quyền 

được làm việc an toàn của người lao động, sự phát triển ổn định của nhà thầu 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội đề nghị nhà thầu, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh 

doanh thực hiện nghiêm các quy định tại Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 

2015 và các văn bản hướng dẫn có liên quan, trong đó tập trung thực hiện một 

số nội dung sau: 

1. Xây dựng, ban hành kế hoạch an toàn vệ sinh lao động hàng năm.  

2. Xây dựng Kế hoạch xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp tại nơi làm việc; tổ 

chức xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp, lực lượng ứng cứu và báo cáo kịp thời với 

người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ hoặc khi xảy ra tai nạn lao động, sự 

cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc vượt ra khỏi khả 

năng kiểm soát của người sử dụng lao động  

3. Thành lập Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cơ sở, bộ phận an toàn, 

vệ sinh lao động, bộ phận y tế và mạng lưới an toàn, vệ sinh viên. 

4. Thực hiện việc đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động. 

5. Xây dựng, niêm yết các nội quy, quy trình vận hành các loại máy, thiết 

bị và các biện pháp làm việc an toàn, vệ sinh lao động. 

6. Thực hiện chế độ khai báo, kiểm định khi sử dụng các loại máy, thiết 

bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 

7. Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và 

người lao động;  

8. Quan trắc môi trường lao động tại nơi làm việc; tổ chức khám sức khỏe 

định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động; lập hồ sơ vệ 

sinh lao động, sổ thống kê tai nạn lao động theo quy định. 

9. Thực hiện tự kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động tại đơn vị. 
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10. Thực hiện đầy đủ các chế độ thời giờ làm việc trong điều kiện có yếu 

tố nguy hiểm, yếu tố có hại; bồi dưỡng bằng hiện vật, trang cấp phương tiện bảo 

vệ cá nhân, các chế độ đối với người lao động: nữ, cao tuổi, chưa thành niên…  

11. Chấp hành thống kê, báo cáo định kỳ về tình hình tai nạn lao động, sự 

cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động; báo cáo công tác an toàn, vệ sinh 

lao động theo quy định: 

 - Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động về Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội, nơi đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động; báo cáo gửi 

trước ngày 05 tháng 7 hằng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và trước ngày 

10 tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm theo mẫu quy định tại Phụ lục XII ban 

hành kèm theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP. Báo cáo gửi bằng một trong các 

hình thức sau đây: trực tiếp, fax, đường bưu điện, thư điện tử. 

- Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động định kỳ hằng năm với Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế (trực tiếp hoặc bằng fax, bưu điện, thư 

điện tử) theo mẫu được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 

07/2016/TT-BLĐTBXH. Báo cáo phải gửi trước ngày 10 tháng 01 của năm sau. 

 (Có phụ lục một số Văn bản hướng dẫn thực hiện Luật  an toàn, vệ sinh 

lao động kèm theo) . 

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị 

phản ánh về  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua phòng Việc làm - An toàn 

lao động)./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Như kính gửi; 

- Ban quản lý các KCN tỉnh (để p/h); 

- Giám đốc Sở; 

- Lưu VT,VLATLĐ. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 Nguyễn Văn Hảo 
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PHỤ LỤC 

MỘT SỐ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  

LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 

TT 
Số hiệu, ngày, tháng, 

năm 
Tên văn bản/Quy chuẩn quốc gia 

Cơ quan ban 

hành 

I. Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015  
 

II Nghị định 

1 

Nghị định số 

39/2016/NĐ - CP  

ngày 15/5/2016 

Quy định chi tiết một số điều của Luật ATVSLĐ  Chính phủ 

2 

Nghị định số 

44/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật ATVSLĐ về  hoạt động kiểm định 

KTATLĐ, huấn luyện ATVSLĐ và quan trắc môi 

trường lao động 

Chính phủ 

3 

Nghị định số 

140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 

 

Sửa đổi bổ sung các Nghị định liên quan đến điều 

kiện đầu tư, kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi quản lý nàh nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

Chính phủ 

4 

Nghị định 

58/2020/NĐ-CP ngày 

27/5/2020 

Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào 

quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 
Chính phủ 

5 

Nghị định 

88/2020/NĐ-CP ngày 

28/7/2020 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

Chính phủ 

6 

Nghị định 

12/2022/NĐ-CP ngày 

17/01/2022 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam 

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

Chính phủ 

7 

Nghị định 

145/2020/NĐ-CP ngày 

14/12/2020 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan 

hệ lao động 

Chính phủ 

II. Thông tư và Quy chuẩn quốc gia 
 

1 

Thông tư số 

04/2014/TT-

BLĐTBXH ngày 

12/02/2014 

Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo 

vệ cá nhân 
Bộ LĐTBXH 

2 

Thông tư 31/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 

26/12/2018 

Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ 

sinh lao động 
Bộ LĐTBXH 
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3 

Thông tư 06/2020/TT-

BLĐTBXH ngày 

20/8/2020 

Ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm 

ngặt về ATVSLĐ 
Bộ LĐTBXH 

4 

Thông tư  số 

36/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 

30/12/2019 

Ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất 

có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 
Bộ LĐTBXH 

5 

Thông tư  số 

27/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 

28/12/2021 

Hướng dẫn chi tiết về nội dung, chương trình và việc 

tổ chức bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ đánh giá an 

toàn, vệ sinh lao động, việc miễn giảm các nội dung 

huấn luyện đã học đối với chuyên gia đánh giá an 

toàn, vệ sinh lao động; hướng dẫn cách tính tần suất 

tai nạn lao động và một số biện pháp thi hành 

Bộ LĐTBXH 

6 

Thông tư  số 

41/2016/TT-

BLĐTBXH  ngày 

11/11/2016 

Quy định về giá dịch vụ kiểm định kỹ thuật ATLĐ 

đối với các máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu 

cầu nghiêm ngặt về ATLĐ 

Bộ LĐTBXH 

7 

Thông tư số 

16/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 

08/6/2017  

 Quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm 

định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, 

vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 

Bộ LĐTBXH 

8 

Thông tư số 

07/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 

15/5/2016 

Quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác 

an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh 

doanh 

Bộ LĐTBXH 

9 

Thông tư số 

13/2020/TT-

BLĐTBXH ngày 

27/11/2020 

Hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, 

công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự 

cố gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng 

Bộ LĐTBXH 

10 

Thông tư 28/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 

28/12/2021 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với 

người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

Bộ LĐTBXH 

11 

Thông tư 11/2020/TT-

BLĐTBXH ngày 

12/11/2020 

Ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc 

hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm 

Bộ LĐTBXH 

12 

Thông tư 18//TT-

BLĐTBXH ngày 

15/12/2021 

Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối 

với người lao động làm các công việc sản xuất có 

tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng 

Bộ LĐTBXH 

13 

- Thông tư số 

29/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 

28/12/2021 

Quy định tiêu chuẩn phân loại điều kiện lao động. 

 
Bộ LĐTBXH 

14 

Thông tư số 

48/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 

28/12/2016 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao 

động đối với thang máy điện không buồng máy 
Bộ LĐTBXH 
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15 

Thông tư  số 

49/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 

28/12/2016 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với 

phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng trong công việc 

hàn 

Bộ LĐTBXH 

16 

Thông tư số 

51/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 

28/12/2017 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao 

động đối với cần trục 
Bộ LĐTBXH 

17 

Thông tư  số 

50/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 

28/12/2018 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với bộ lọc 

tự động dùng trong mặt nạ hàn 
Bộ LĐTBXH 

18 

Thông tư  số 

52/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 

28/12/2019 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với cầu 

trục, cổng trục 
Bộ LĐTBXH 

19 

Thông tư  số 

54/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 

28/12/2020 

Ban hành 30 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối 

với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội 

Bộ LĐTBXH 

20 

Thông tư  số 

01/2017/TT-BQP ngày 

04/01/2017 

Quy định khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo 

TNLĐ trong Bộ Quốc phòng 

Bộ Quốc 

phòng 

21 

Thông tư  số 

02/2017/TT-BQP  

ngày 05/01/2017 

Quy định về hoạt động huấn luyện ATVSLĐ 
Bộ Quốc 

phòng 

22 

Thông tư số 

29/2016/TT-BXD, 

ngày 29/12/2016 

Ban hành quy trình kiểm định KTAT đối với cần trục 

tháp, máy vận thăng và sàn treo nâng người sử dụng 

trong thi công xây dựng 

Bộ Xây dựng 

23 

Thông tư số 

04/2017/TT-BXD, 

ngày 30/03/2017 

Quy định về quản lý ATLĐ trong thi công xây dựng 

công trình 
Bộ Xây dựng 

24 

Thông tư  số 

14/2016/TT-BYT, 

ngày 12/5/2016 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

BHXH thuộc lĩnh vực y tế 
Bộ Y tế 

25 

Thông tư  số 

15/2016/TT-BYT ngày 

15/5/2016 

Quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH 

(34 loại BNN) 
Bộ Y tế 

26 
Thông tư 19/2016/TT-

BYT ngày 30/6 /2016 

Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe 

người lao động. 

 

Bộ Y tế 

27 

Thông tư  số 

28/2016/TT-BYT ngày 

30/6/2016 

Hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp Bộ Y tế 

28 

Thông tư  số 

21/2016/TT-BYT ngày 

30/6/2016 

Quy định QCQG về điện từ trường tần số cao – Mức 

tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi 

làm việc 

Bộ Y tế 
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29 

Thông tư  số 

22/2016/TT-BYT ngày 

30/6/2016 

Quy định QCQG về chiếu sáng – Mức cho phép 

chiếu sáng nơi làm việc 
Bộ Y tế 

30 

Thông tư  số 

23/2016/TT-BYT, 

ngày 30/6/2016 

Quy định QCQG về bức xạ tử ngoại – Mức tiếp xúc 

cho phép về bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc 
Bộ Y tế 

31 

Thông tư  số 

24/2016/TT-BYT ngày 

30/6/2016 

Quy định QCQG về tiếng ồn – Mức  tiếp xúc cho 

phép tiếng ồn tại nơi làm việc 
Bộ Y tế 

32 

Thông tư  số 

25/2016/TT-BYT, 

ngày 30/6/2016 

Quy định QCQG về điện từ trường tần số công 

nghiệp – Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số 

công nghiệp tại nơi làm việc. 

Bộ Y tế 

33 

Thông tư  số 

26/2016/TT-BYT, 

ngày 30/6/2016 

Quy định QCQG về vi khí hậu – Giá trị cho phép vi 

khí hậu nơi làm việc 
Bộ Y tế 

34 

Thông tư  số 

29/2016/TT-BYT, 

ngày 30/6/2016 

Quy định QCQG về bức xạ ion hóa – Giới hạn liều 

tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc 
Bộ Y tế 

35 

Thông tư  số 

30/2016/TT-BYT, 

ngày 30/6/2016 

Quy định QCQG về bức xạ tia X – Giới hạn liều tiếp 

xúc bức xạ tia X tại nơi làm việc 
Bộ Y tế 

36 

Thông tư số 

26/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 

25/12/2018 

Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản 

lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội  

Bộ LĐTBXH 

37 

Thông tư số 

29/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 

25/12/2018 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao 

động khi làm việc trong không gian hạn chế  
Bộ LĐTBXH 

38 

Thông tư số 

42/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 

28/12/2018 

Quy định định mức kinh tế-kỹ thuật về huấn luyện an 

toàn, vệ sinh lao động 
Bộ LĐTBXH 

39 

Thông tư số 

05/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 

28/01/2019 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao 

động đối với hệ thống máng trượt dùng trong công 

trình vui chơi công cộng  

 

Bộ LĐTBXH 

40 
Thông tư 29/2021/TT-

BYT ngày 24/12/2021 

Hướng dẫn hoạt động đào tạo chuyên môn về y tế lao 

động. 

 

Bộ Y tế 

41 
QCVN 

26:2010/BTNMT 
QCVN về tiếng ồn 

Bộ TN và 

MT 

42 
QCVN 

27:2010/BTNMT 
QCVN về độ rung 

Bộ TN và 

MT 

43 
QCVN 

5:2010/BKHCN 

QCVN về an toàn bức xạ. Miễn trừ khai báo, cấp 

giấy phép. 

Bộ KH và 

CN 
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44 
QCVN 

6:2010/BKHCN 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - 

Phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ. 

Bộ KH và 

CN 

45 QCVN 06:2010/BXD 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà 

và công trình. 
Bộ Xây dựng 

46 QCVN 18:2014/BXD 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây 

dựng.  
Bộ Xây dựng 

47 
QCVN:02/2011/BLĐT

BXH  

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối 

với thang máy điện. 
Bộ LĐTBXH 

48 
QCVN:03/2011/BLĐT

BXH 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối 

với máy hàn điện và công việc hàn điện. 
Bộ LĐTBXH 

49 
QCVN: 

05/2012/BLĐTBXH 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động 

trong khai thác và chế biến đá. 
Bộ LĐTBXH 

50 

 

QCVN:06/2012/BLĐT

BXH 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ an toàn công 

nghiệp. 
Bộ LĐTBXH 

51 

 

QCVN:07/2012/BLĐT

BXH 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối 

với thiết bị nâng. 
Bộ LĐTBXH 

52 

 

QCVN:08/2012/BLĐT

BXH 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về những thiết bị bảo vệ 

đường hô hấp - Bộ lọc bụi. 
Bộ LĐTBXH 

53 
QCVN 

09:2012/BLĐTBXH 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối 

với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. 
Bộ LĐTBXH 

54 
QCVN 

10:2012/BLĐTBXH 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối 

với bộ lọc dùng trong mặt nạ và bán mặt nạ phòng 

độc. 

Bộ LĐTBXH 

55 
QCVN 11: 

2012/BLĐTBXH 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối 

với thang cuốn và băng tải chở người. 
Bộ LĐTBXH 

56 
QCVN 12: 

2013/BLĐTBXH 

 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối 

với sàn thao tác treo. 
Bộ LĐTBXH 

57 
QCVN 13: 

2013/BLĐTBXH 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối 

với Palăng điện. 
Bộ LĐTBXH 

58 
QCVN 14: 

2013/BLĐTBXH 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối 

với ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng 

đặc dùng để làm việc khi có điện. 

Bộ LĐTBXH 

59 
QCVN 15: 

2013/BLĐTBXH 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối 

với giày hoặc ủng cách điện. 
Bộ LĐTBXH 

60 
QCVN 16: 

2013/BLĐTBXH 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối 

với máy vận thăng. 
Bộ LĐTBXH 

61 
QCVN 17: 

2013/BLĐTBXH 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối 

với công việc hàn hơi. 
Bộ LĐTBXH 

62 
QCVN 18: 

2013/BLĐTBXH 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối 

với thang máy thủy lực. 
Bộ LĐTBXH 

63 
QCVN 19: 

2014/BLĐTBXH 

Quy chuẩn KTQG về ATLĐ đối với hệ thống cáp 

treo vận chuyển người. 
Bộ LĐTBXH 
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64 
QCVN 20: 

2015/BLĐTBXH 

Quy chuẩn KTQG về ATLĐ đối với sàn nâng dùng 

để nâng người. 
Bộ LĐTBXH 

65 
QCVN 21: 

2015/BLĐTBXH 
Quy chuẩn KTQG về ATLĐ đối với hệ thống lạnh. Bộ LĐTBXH 

66 
QCVN 22: 

2015/BLĐTBXH 

Quy chuẩn KTQG về ATLĐ đối với hệ thống đường 

ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại. 
Bộ LĐTBXH 

67 
QCVN 23: 

2014/BLĐTBXH 

Quy chuẩn KTQG về ATLĐ đối với hệ thống chống 

rơi ngã cá nhân. 
Bộ LĐTBXH 

68 
QCVN 24: 

2014/BLĐTBXH 

Quy chuẩn KTQG về ATLĐ đối với găng tay bảo vệ 

cách điện. 
Bộ LĐTBXH 

69 
QCVN 25: 

2015/BLĐTBXH 

Quy chuẩn KTQG về ATLĐ đối với xe nâng hàng sử 

dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên. 
Bộ LĐTBXH 

70 
QCVN 01- 182: 

2015/BNNPTNT 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bơm phun thuốc trừ 

sâu đeo vai. 

Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

71 QCVN 01:2011/BCT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai 

thác than hầm lò. 

Bộ Công 

thương 

72 
QCVN QTĐ-

8:2010/BCT 

Quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 

8: Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp. 

Bộ Công 

thương 

73 QCVN 02:2011/BCT 
Quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia về an toàn trong nhà 

máy tuyển khoáng. 

Bộ Công 

thương 

74 QCVN 01:2012/BCT 

Quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản 

xuất, thử nghiệm và nghiệm thu vật liệu nổ công 

nghiệp. 

Bộ Công 

thương 

75 QCVN 02:2012/BCT 
Quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ an toàn 

cho mỏ hầm lò có khí mêtan (AH1). 

Bộ Công 

thương 

76 QCVN 03:2012/BCT 
Quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia về amôni nitrat  dùng 

để sản xuất thuốc nổ ANFO. 

Bộ Công 

thương 

77 QCVN 04:2012/BCT Quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ ANFO. 
Bộ Công 

thương 

78 QCVN 05:2012/BCT 

Quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương 

dùng cho mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí 

và bụi nổ. 

Bộ Công 

thương 

79 QCVN 06:2012/BCT Quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia về dây dẫn tín hiệu nổ. 
Bộ Công 

thương 

80 QCVN 07:2012/BCT 
Quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia về kíp nổ vi sai phi 

điện. 

Bộ Công 

thương 

81 QCVN 08: 2012/BCT 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ 

sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học 

(xăng e5, e10) tại cửa hàng xăng dầu. 

Bộ Công 

thương 

82 QCVN 09: 2012/BCT 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ 

và phương tiện sử dụng trong pha chế, tồn trữ và vận 

chuyển etanol, xăng sinh học (xăng e5, e10) tại kho 

xăng dầu. 

Bộ Công 

thương 

83 QCVN 10: 2012/BCT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm cấp khí 

dầu mỏ hóa lỏng. 

Bộ Công 

thương 
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84 QCVN 11: 2012/BCT 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức rủi ro chấp nhận 

được trong đánh giá định lượng rủi ro cho các hoạt 

động dầu khí, xăng dầu, hóa chất, nhiệt điện. 

Bộ Công 

thương 

85 QCVN 01:2013/BCT  
Quy chuẩn kỹ thuật quốc về yêu cầu thiết kế cửa 

hàng xăng dầu. 

Bộ Công 

thương 

86 QCVN 02:2013/BCT 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây dẫn tín hiệu nổ 

dùng cho kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong 

mỏ hầm lò có khí mêtan. 

Bộ Công 

thương 

87 QCVN 03:2013/BCT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kíp nổ vi sai phi điện 

an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí mêtan. 

Bộ Công 

thương 

88 QCVN 04:2013/BCT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí 

dầu mỏ hóa lỏng bằng thép. 

Bộ Công 

thương 

89 QCVN 01:2014/BCT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất 

thuốc nổ công nghiệp bằng thiết bị di động. 

Bộ Công 

thương 

90 QCVN 02:2014/BCT 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị phụ trợ 

sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học 

E10 tại cửa hàng xăng dầu. 

Bộ Công 

thương 

91 QCVN 03:2014/BCT 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ 

và phương tiện sử dụng trong pha chế, tồn trữ và vận 

chuyển etanol nhiên liệu, xăng sinh học E10 tại kho 

xăng dầu. 

Bộ Công 

thương 

92 QCVN 04:2014/BCT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống 

dẫn hơi và nước nóng nhà máy điện. 

Bộ Công 

thương 

93 QCVN 01:2015/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy nổ mìn điện. 
Bộ Công 

thương 

94 QCVN 02:2015/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các loại kíp nổ điện. 
Bộ Công 

thương 

95 QCVN 03:2015/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kíp nổ đốt số 8. 
Bộ Công 

thương 

96 QCVN 04:2015/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây nổ chịu nước. 
Bộ Công 

thương 

97 QCVN 05:2015/BCT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Amôni Nitrat dùng 

để sản xuất thuốc nổ nhũ tương. 

Bộ Công 

thương 

98 QCVN 06:2015/BCT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây cháy chậm công 

nghiệp. 

Bộ Công 

thương 

99 QCVN 07:2015/BCT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ Amonit 

AD1. 

Bộ Công 

thương 

100 QCVN 08:2015/BCT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mồi nổ dùng cho 

thuốc nổ công nghiệp. 

Bộ Công 

thương 

101 QCVN 09: 2015/BCT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn 

giấy và giấy vệ sinh. 

Bộ Công 

thương 

102 QCVN 10 : 2015/BCT  
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa 

hàng xăng dầu trên mặt nước. 

Bộ Công 

thương 
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