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THÔNG TƢ 

Quy định chi tiết về nội dung, chƣơng trình và việc tổ chức bồi dƣỡng, 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; hƣớng dẫn về cách tính tần suất tai nạn lao động 

 

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 05 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo 

hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động, 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy 

định 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 

về cách tính tần suất tai nạn lao động. 

Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định 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 về cách tính tần suất tai nạn lao động.    

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

1. Người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật bảo hiểm 

xã hội. 
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2. Tổ chức đánh giá an toàn, vệ sinh lao động (sau đây gọi tắt là tổ chức 

đánh giá);  

3. Chuyên gia đánh giá an toàn, vệ sinh lao động (sau đây gọi tắt là 

chuyên gia đánh giá); 

4. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện 

lập báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn 

lao động. 

Điều 3. Quản lý hoạt động đánh giá an toàn, vệ sinh lao động  

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ định Cục An toàn lao động là 

cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm quản lý hoạt động đánh giá an toàn, vệ sinh 

lao động (sau đây gọi tắt là cơ quan đầu mối). 

Chƣơng II 

BỒI DƢỠNG, SÁT HẠCH NGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN, VỆ SINH LAO  

 Điều 4. Bồi dƣỡng, sát hạch nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao 

động 

1. Bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động được thực hiện 

đối với người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cơ hữu của tổ chức đánh giá 

đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp lĩnh vực đánh giá, có ít nhất 8 năm 

kinh nghiệm trong công tác an toàn, vệ sinh lao động.  

2. Chuyên gia đánh giá phải bồi dưỡng lại và bồi dưỡng cập nhật kiến 

thức,  nghiệp vụ đánh giá về an toàn, vệ sinh lao động. 

3. Sau bồi dưỡng, học viên phải sát hạch, sát hạch lại. Cơ quan đầu mối 

công nhận, công bố đối với học viên đã sát hạch đạt yêu cầu. 

 Điều 5. Nội dung chƣơng trình, thời gian bồi dƣỡng nghiệp vụ bồi 

đánh giá về an toàn, vệ sinh lao động 

1. Chương trình bồi dưỡng lần đầu 

Chương trình bồi dưỡng lần đầu đối với chuyên gia đánh giá về an toàn, vệ 

sinh lao động bao gồm hợp phần chung và các hợp phần chuyên đề sau: 

 a) Hợp phần chung: Hệ thống chính sách, pháp luật về bảo hiểm tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp; đánh giá an toàn, vệ sinh lao động; Nghiệp vụ, kỹ 

năng tổ chức việc đánh giá an toàn, vệ sinh lao động; Kỹ năng thuyết trình, kỹ 

năng tư vấn, hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động; 
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b) Hợp phần đánh giá chuyên đề:  

 b1) Hợp phần 1: Nghiệp vụ đánh giá xây dựng và thực hiện kế hoạch an 

toàn, vệ sinh lao động;  

 b2) Hợp phần 2: Nghiệp vụ đánh giá việc thực hiện chế độ bảo hộ lao 

động, chăm sóc sức khỏe người lao động; đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động đối 

với lao động đặc thù; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 

 b3) Hợp phần 3: Nghiệp vụ đánh giá việc quản lý máy, thiết bị có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; biện pháp xử lý sự cố kỹ thuật gây 

mất an toàn, vệ sinh lao động;  

 b4) Hợp phần 4: Nghiệp vụ đánh giá điều kiện lao động, cải thiện môi 

trường làm việc; tính hiệu quả việc triển khai và tần suất tai nạn lao động. 

Chương trình huấn luyện chi tiết được xây dựng theo Chương trình khung 

tại phụ lục số I ban hành kèm theo Thông tư này. Học viên có quyền lựa chọn 

học 1 hoặc nhiều hợp phần theo quy định tại Khoản 1 Điều này.  

2. Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức nghiệp vụ đánh giá an toàn, 

vệ sinh lao động 

Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ 

sinh lao động (sau đây gọi tắt là bồi dưỡng cập nhật kiến thức) đối với chuyên 

gia đánh giá như sau: 

a) Cập nhật những nội dung mới về hệ thống chính sách, pháp luật về bảo 

hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; đánh giá an toàn, vệ sinh lao động; 

b) Cập nhật nội dung mới về kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức đánh giá an toàn, 

vệ sinh lao động; nghiệp vụ đánh giá chuyên đề… 

3. Chương trình bồi dưỡng lại nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động 

giống như bồi dưỡng lần đầu. 

 3. Thời gian bồi dưỡng nghiệp vụ bồi dưỡng đánh giá về an toàn, vệ sinh 

lao động 

 a) Thời gian khóa bồi dưỡng lần đầu nghiệp vụ đánh giá về an toàn, vệ 

sinh lao động: 16 giờ đối với hợp phần lý thuyết chung, tối đa 20 giờ đối với 

hợp phần đánh giá chuyên đề; không bao gồm thời gian sát hạch. Thời gian khóa 

bồi dưỡng lại bằng ½ thời gian khóa bồi dưỡng lần đầu. 

 b) Thời gian khóa bồi dưỡng cập nhật kiến thức an toàn, vệ sinh lao động 

tối thiểu 08 giờ; 
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4. Quy mô và hình thức tổ chức khoá bồi dưỡng:  

a) Quy mô khoá bồi dưỡng: Không quá 40 người/khoá; 

b) Hình thức tổ chức bồi dưỡng: Bồi dưỡng tập trung. 

Điều 6. Nguyên tắc, hình thức, nội dung sát hạch nghiệp vụ đánh giá 

an toàn, vệ sinh lao động 

1. Học viên được tham gia sát hạch nếu bảo đảm lên lớp tối thiểu 80% 

thời lượng từng hợp phần trong chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ; học viên có 

quyền chọn 1 hoặc nhiều nội dung để sát hạch.  

2. Học viên phải sát hạch sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ 

đánh giá an toàn, vệ sinh lao động lần đầu. Chuyên gia đánh giá an toàn, vệ sinh 

lao động phải bồi dưỡng, sát hạch lại trong vòng 24 tháng kể từ khi được công 

nhận và công bố trên cổng thông tin điện tử theo quy định. 

3. Hình thức, nội dung sát hạch đối với khóa huấn luyện nghiệp vụ đánh 

giá an toàn, vệ sinh lao động 

a) Sát hạch lý thuyết: Học viên làm bài sát hạch trên giấy theo hình thức 

trắc nghiệm trong thời gian 90 phút.  

b) Sát hạch thực hành: Học viên lựa chọn 01 tình huống khi đi đánh giá và 

trình bày trước hội đồng sát hạch trong thời gian không quá 30 phút/học viên. 

4. Học viên tham gia khóa huấn luyện nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh 

lao động được sát hạch lý thuyết và sát hạch thực hành lần 2 nếu kết quả sát 

hạch lần 1 không đạt yêu cầu. Thời gian và địa điểm do Hội đồng sát hạch quyết 

định. Các học viên không đạt yêu cầu khi sát hạch lần 2 phải tham gia lại khóa  

huấn luyện nghiệp vụ đối với nội dung sát hạch không đạt yêu cầu.   

Điều 7. Miễn giảm các nội dung bồi dƣỡng, sát hạch 

1.  Đối với học viên đã qua các khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 

khác theo quy định của pháp luật mà có nội dung trùng với nội dung theo quy 

định tại Thông tư này thì được miễn giảm những nội dung đã học. 

2. Học viên là chuyên gia đánh giá viên trưởng, chủ trì đánh giá về hệ 

thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn ISO 45001- 2018 cho ít 

nhất 03 doanh nghiệp trong vòng 12 tháng tính đến ngày đăng ký bồi dưỡng lần 

đầu, thì được miễn giảm học các nội dung về nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức đánh 

giá được quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 5 Thông tư này. 
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2. Đối với học viên đã qua các khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 

khác theo quy định của pháp luật trong vòng 24 tháng tính đến thời điểm bồi 

dưỡng lại mà có nội dung trùng với nội dung theo quy định tại Thông tư này thì 

được miễn giảm những nội dung đã học.  

3. Chuyên gia đánh giá được miễn giảm việc bồi dưỡng và sát hạch lại 

theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư này khi có đủ các điều kiện sau: 

a) Trong 24 tháng kể từ khi được công bố theo quy định, đã hoàn thành ít 

nhất 01 khóa bồi dưỡng cập nhật kiến thức đánh giá an toàn, vệ sinh lao động; 

b) Trong vòng 24 tháng kể từ khi được công bố theo quy định, đã trực tiếp 

thực hiện đánh giá an toàn, vệ sinh lao động cho ít nhất 06 doanh nghiệp theo 

quy định tại Thông tư này; hoặc đã  trực tiếp thực hiện ít nhất 03 cuộc đánh giá 

an toàn, vệ sinh lao động cho 03 doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư này 

và  chủ trì ít đánh giá về hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động theo tiêu 

chuẩn ISO 45001- 2018 cho ít nhất 05 doanh nghiệp. 

4. Chuyên gia đánh giá chỉ đáp ứng theo quy định tại điểm a Khoản 3 

Điều này thì không phải bồi dưỡng lại nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao 

động. 

5. Chuyên gia đánh giá chỉ đáp ứng theo quy định tại điểm b Khoản 3 

Điều này thì được miễn giảm sát hạch lại. 

6. Chuyên gia đánh giá không đáp ứng theo quy định tại điểm a, b Khoản 

3 Điều này thì phải tham gia bồi dưỡng, sát hạch lại nghiệp vụ đánh giá an toàn, 

vệ sinh lao động. 

Điều 8. Lập kế hoạch và lựa chọn đơn vị tổ chức bồi dƣỡng nghiệp vụ 

đánh giá an toàn, vệ sinh lao động 

1. Cơ quan đầu mối có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá 

an toàn, vệ sinh lao động; lựa chọn đơn vị thực hiện bồi dưỡng; thực hiện kiểm 

tra, giám sát hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động; 

công nhận kết quả sát hạch bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao 

động; công bố danh sách chuyên gia đánh giá an toàn, vệ sinh lao động. 

2. Đơn vị được lựa chọn thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá an toàn, 

vệ sinh lao động phải đảm bảo yêu cầu sau:  
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a) Là tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao động Hạng C (được huấn luyện người làm công tác an 

toàn, vệ sinh lao động), Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ 

thuật an toàn lao động và được công bố đủ điều kiện thực hoạt động quan trắc 

môi trường lao động đang còn hiệu lực theo quy định của pháp luật;  

b) Xây dựng các nội dung tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá an toàn, 

vệ sinh lao động đáp ứng được yêu cầu tại Khoản 3 Điều này;  

c) Đã tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 

và huấn luyện nghiệp vụ an toàn, vệ sinh lao động cho người huấn luyện an 

toàn, vệ sinh lao động trong 12 tháng kể từ thời điểm đề xuất việc tổ chức bồi 

dưỡng; 

d) Thực hiện trách nhiệm của đơn vị thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ đánh 

giá an toàn, vệ sinh lao động quy định tại Điều 11 Thông tư này.   

3. Kế hoạch tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh 

lao động bao gồm các nội dung sau: 

a) Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá 

an toàn, vệ sinh lao động;  

b) Số lượng học viên dự kiến tham gia; 

c) Chương trình, nội dung huấn luyện, bồi dưỡng;  

d) Danh sách giảng viên tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ đánh 

giá an toàn, vệ sinh lao động (kèm lý lịch khoa học) tham gia bồi dưỡng;  

đ) Kế hoạch tổ chức sát hạch và đề xuất thành viên tham gia Hội đồng sát 

hạch theo nội dung, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh 

lao động tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;  

e) Tài liệu, giáo trình huấn luyện và ngân hàng đề sát hạch phù hợp với 

nội dung, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động 

theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.  

Điều 9. Hội đồng sát hạch nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao 

động 

1. Thủ trưởng cơ quan đầu mối quyết định thành lập Hội đồng sát hạch 

nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động.  
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2. Hội đồng sát hạch nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động có tối 

thiểu 05 thành viên là đại diện cơ quan đầu mối và đơn vị được giao nhiệm vụ tổ 

chức khóa huấn luyện, trong đó Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo cơ quan đầu mối. 

3. Hội đồng sát hạch nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động có trách 

nhiệm tổ chức thực hiện sát hạch khóa bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ 

sinh lao động. 

4. Hội đồng sát hạch nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động có các 

nhiệm vụ sau đây: 

a) Duyệt danh sách học viên đủ điều kiện sát hạch theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 9 Thông tư này; 

b) Xây dựng, điều chỉnh đề sát hạch phù hợp với đối tượng tham dự khóa 

bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động; 

c) Thành lập Tổ chấm sát hạch; 

d) Tổng hợp kết quả sát hạch, báo cáo thủ trưởng Cơ quan đầu mối quyết 

định công nhận kết quả sát hạch. Mẫu Báo cáo kết quả sát hạch khóa huấn bồi 

dưỡng nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động quy định tại Phụ lục II ban 

hành kèm theo Thông tư này; 

đ) Tổng hợp các ý kiến đóng góp về việc tổ chức, chương trình, quy trình 

báo cáo thủ trưởng Cơ quan đầu mối và xử lý các vụ việc xảy ra trong quá trình 

sát hạch. 

Điều 10. Tổ chấm sát hạch bồi dƣỡng nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ 

sinh lao động 

 1. Tổ chấm sát hạch có tối thiểu 03 thành viên chấm sát hạch lý thuyết và 

02 thành viên chấm sát hạch thực hành gồm: chuyên gia có trình độ từ đại học 

trở lên thuộc chuyên ngành khối kỹ thuật và có kinh nghiệm từ 12 năm trở lên 

trong xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý, thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ 

sinh lao động tại cơ quan có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công 

tác an toàn, vệ sinh lao động; đại diện cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao 

động. 

2. Tổ chấm sát hạch có nhiệm vụ sau đây: 

a) Hỏi, chấm điểm và tổng hợp, báo cáo kết quả sát hạch cho Hội đồng sát 

hạch nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động; 
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b) Kiến nghị Hội đồng sát hạch nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao 

động điều chỉnh kịp thời những sai sót trong đề sát hạch. 

Điều 11. Công nhận kết quả sát hạch nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ 

sinh lao động  

1. Thủ trưởng cơ quan đầu mối quyết định công nhận kết quả sát hạch 

theo đề nghị của Chủ tịch hội đồng sát hạch nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh 

lao động, cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp 

vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động và công bố trên Cổng thông tin điện tử các 

học viên đạt yêu cầu sát hạch. Mẫu Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa huấn 

luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động quy định tại Phụ 

lục IV ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Học viên đạt yêu cầu sát hạch nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao 

động khi kết quả sát hạch lý thuyết, kết quả sát hạch thực hành theo chương 

trình bồi dưỡng đạt từ 80 điểm (theo thang điểm 100) trở lên.  

Điều 12. Công bố thông tin về hoạt động đánh giá an toàn, vệ sinh lao 

động 

1. Học viên đạt yêu cầu sát hạch hoặc được miễn giảm sát hạch được công 

bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và cơ 

quan đầu mối. Mẫu công bố danh sách chuyên gia đánh giá an toàn, vệ sinh lao 

động theo Phụ lục III kèm theo Thông tư này. 

2. Tổ chức có chuyên gia đánh giá an toàn, vệ sinh lao động đáp ứng các 

tiêu chí theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 58/2020/NĐ-CP và đảm bảo đánh 

giá đầy đủ các hợp phần theo quy định thì được công bố trên Cổng thông tin 

điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và cơ quan đầu mối. 

3. Cơ quan đầu mối công bố trên Cổng thông tin điện tử danh sách các tổ 

chức, chuyên gia đánh giá không được công nhận kết quả đánh giá công tác an 

toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại điểm c, Khoản 5 Điều 10 Nghị định số 

58/2020/NĐ-CP; danh sách doanh nghiệp vi phạm bị thu hồi Quyết định điều 

chỉnh, áp dụng mức đóng hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp. 

Điều 13. Trách nhiệm của đơn vị thực hiện bồi dƣỡng nghiệp vụ đánh 

giá an toàn, vệ sinh lao động 
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1. Công khai thu phí bồi dưỡng và chịu trách nhiệm bồi hoàn kinh phí bồi 

dưỡng cho học viên trong trường hợp đơn vị không thực hiện việc bồi dưỡng 

theo đúng quy định tại Thông tư này. 

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá an 

toàn, vệ sinh lao động, đơn vị bồi dưỡng phải đáp ứng các yêu cầu trong kế 

hoạch đã được duyệt. Trường hợp có sự thay đổi kế hoạch, phải thông báo kịp 

thời về cơ quan đầu mối để được xem xét quyết định. 

3. Tuân thủ quy chế bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ 

sinh lao động do cơ quan đầu mối ban hành.  

4. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, con người, đảm bảo an ninh, an toàn 

trong suốt quá trình sát hạch lý thuyết và sát hạch thực hành.    

5. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến khóa bồi dưỡng nghiệp vụ theo 

đúng quy định của pháp luật. 

Điều 13. Tần suất tai nạn lao động 

1. Tần suất tai nạn lao động được tính theo công thức:  

 

Trong đó:  

N là số người bị tai nạn lao động phải nghỉ việc từ 01 ngày trở lên và 

số người chết (trừ các trường hợp bị tai nạn trên đường đi và về từ nơi ở đến nơi 

làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở) trong kỳ báo cáo hằng năm theo quy 

định của pháp luật; 

P là tổng số người lao động trung bình trong năm tính từ 1/1 đến ngày 

31/12 của năm đó theo công thức: P= (T1+T2+…+T12)/12, với T1: số người lao 

động có hợp đồng lao đồng của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật trong 

tháng 1; T2: số người lao động có hợp đồng lao đồng của doanh nghiệp theo quy 

định của pháp luật trong tháng 2,…; T12: số người lao động của doanh nghiệpcó 

hợp đồng lao đồng của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật trong tháng 

12.  

2.  Tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất so với tần 

suất tai nạn lao động trung bình của 03 năm liền kề trước năm đề xuất theo quy 

định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 58/2020/NĐ-CP được tính như sau: 

T=   (0 ≤ K1, K2, K3 ≤ 1) 
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Trong đó:  

- K1 là tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất (năm 

thứ nhất); 

- K2 là tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm thứ nhất (năm 

thứ hai); 

- K3 là tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm thứ hai (năm 

thứ ba).   

Chƣơng II 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Lao động- Thƣơng binh và Xã hội  

1. Phối hợp với các cơ quan liên quan phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp 

trên địa bàn thực hiện Thông tư này.  

2. Thanh tra, kiểm tra hoạt động đánh giá an toàn, vệ sinh lao động bao 

gồm hoạt động của các tổ chức đánh giá an toàn, vệ sinh lao động đóng trên địa 

bàn.  

3. Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính, đề nghị Cơ quan có thẩm quyền 

xử lý vi phạm theo quy định.  

4. Thông báo cho cơ quan đầu mối khi tiến hành xử phạt, đình chỉ hoạt 

động, tước Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh 

lao động và các hành vi liên quan đến việc đánh giá an toàn, vệ sinh lao động. 

Điều 15. Trách nhiệm của cơ quan đầu mối 

 1. Xây dựng, ban hành, áp dụng quy chế tổ chức bồi dưỡng, sát hạch 

nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động; xây dựng tài liệu hướng dẫn lập 

báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao 

động. 

2. Công bố danh sách doanh nghiệp, chuyên gia đánh giá, tổ chức thực 

hiện đánh giá an toàn, vệ sinh lao động và các vi phạm liên quan trên trang 

thông tin điện tử của Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội (http://antoanlaodong.gov.vn). 

3. Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ và đột 

xuất hoạt động đánh giá an toàn, vệ sinh lao động bao gồm hoạt động của các tổ 

chức đánh giá an toàn, vệ sinh lao động theo thẩm quyền;  

http://antoanlaodong.gov.vn/
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4. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, Thủ trưởng cơ quan đầu mối quyết định 

việc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định làm cơ sở cho việc quyết định áp dụng 

mức đóng. Thành phần Hội đồng gồm đại diện cơ quan chuyên môn Bộ Y tế, 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng thương mại và công nghiệp Việt 

Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt nam và một số cơ quan, tổ chức có liên quan 

khác. 

Điều 16. Hiệu lực thi hành  

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ..... tháng ..... năm 2020. 

2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vướng mắc, đề nghị các 

cá nhân, tổ chức phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên 

cứu giải quyết./. 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Tổng bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; 

- Sở LĐTBXH các tỉnh, TP trực thuộc TƯ; 

- Công báo; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; 

- Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐTBXH; 

- Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ LĐTBXH; 

- Lưu: VT, Cục ATLĐ (30 bản). 
 

BỘ TRƢỞNG 

 

 

   

 

 

 

Đào Ngọc Dung  



Phụ lục I.  
CHƢƠNG TRÌNH BỒI DƢỠNG LẦN ĐẦU NGHIỆP VỤ   

ĐÁNH GIÁ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 

 (Kèm theo Thông tư số      /2020 /TT-BLĐTBXH ngày      tháng     năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ) 

 
 

TT Môn học/ đối 

tƣợng huấn luyện 

Nội dung huấn luyện Số tiết tối 

thiểu 

I. Hợp phần chung/Áp dụng cho tất cả học viên  

  Hệ thống chính sách, pháp luật về 

bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp; đánh giá an toàn, vệ 

sinh lao động; 

8 

Nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức việc 

đánh giá an toàn, vệ sinh lao 

động; Xây dựng kế hoạch, đề 

cương đánh giá, thành lập đoàn 

đánh giá, các bước tiến hành đánh 

giá, phương pháp thu thập tài liệu, 

chứng cứ, phỏng vấn người sử 

dụng lao động, người lao động và 

các đối tượng liên quan, tổng hợp 

số liệu, phân tích số liệu, viết báo 

cáo kết quả đánh giá 

4 

Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tư 

vấn, hướng dẫn, thông tin, tuyên 

truyền về an toàn, vệ sinh lao 

động 

4 

Sát hạch lý thuyết 2 

Sát hạch thực hành 2 

II. Hợp phần chuyên đề (học viên lựa chọn một hoặc nhiều học 

phần) 

 

1.  Học Nghiệp vụ đánh 

giá việc xây dựng 
Nghiệp vụ đánh giá việc tổ chức 

bộ máy về an toàn, vệ sinh lao 

4 
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phần 1 và thực hiện kế 

hoạch an toàn, vệ 

sinh lao động; 

động 

Nghiệp vụ đánh giá việc xây dựng 

và thực hiện kế hoạch về an toàn, 

vệ sinh lao động 

4 

Nghiệp vụ đánh giá việc kiểm soát 

yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại; 

đánh giá nguy cơ rủi ro về an 

toàn, vệ sinh lao động 

4 

 

Nghiệp vụ đánh giá việc tự kiểm 

tra an toàn, vệ sinh lao động 

2 

Nghiệp vụ đánh giá việc sơ kết, 

tổng kết về an toàn, vệ sinh lao 

động; kết quả thanh tra, kiểm tra 

của cơ quan nhà nước 

4 

Sát hạch lý thuyết  2 

Sát hạch thực 

hành 
 2 

2. Hợp 

phần 2 

Nghiệp vụ đánh 

giá việc thực hiện 

chế độ bảo hộ lao 

động, chăm sóc 

sức khỏe người 

lao động; đảm bảo 

an toàn, vệ sinh 

lao động đối với 

lao động đặc thù; 

tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp 

Nghiệp vụ đánh giá thông tin, 

tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện 

về an toàn, vệ sinh lao động cho 

người lao động 

4 

  Nghiệp vụ đánh giá chế độ trang 

bị phương tiện bảo vệ cá nhân 

trong lao động 

4 

  Nghiệp vụ đánh giá việc thực hiện 

bồi dưỡng bằng hiện vật 

2 
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  Nghiệp vụ đánh giá thời giờ làm 

việc trong điều kiện có yếu tố 

nguy hiểm, độc hại 

2 

  Nghiệp vụ đánh giá đối với trách 

nhiệm của người sử dụng lao động 

cho người lao động bị tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp 

4 

  Nghiệp vụ đánh giá các chế độ về 

nghề, công việc nặng nhọc, độc 

hại, nguy hiểm 

4 

 Sát hạch lý thuyết  2 

 Sát hạch thực 

hành 
 2 

3. Hợp 

phần 3  

Nghiệp vụ đánh 

giá việc quản lý 

máy, thiết bị có 

yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn, 

vệ sinh lao động; 

biện pháp xử lý sự 

cố kỹ thuật gây 

mất an toàn, vệ 

sinh lao động; 

  

Nghiệp vụ đánh giá biện pháp xử 

lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, 

vệ sinh lao động 

4 

 Nghiệp vụ đánh giá việc quản lý 

máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu 

cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ 

sinh lao động 

4 

 Nghiệp vụ đánh giá việc thực hiện 

tiêu chuẩn, quy chuẩn, biện pháp 

an toàn đã ban hành 

4 

 Lưu trữ hồ sơ, thực hiện việc khai 

báo, điều tra, báo cáo về tai nạn 

lao động, an toàn, vệ sinh lao 

động,... 

8 

 Sát hạch lý thuyết  2 

 Sát hạch thực 

hành 
 2 



 

4 

 

 

   

IV. Hợp 

phần 4 

Nghiệp vụ đánh 

giá điều kiện lao 

động, cải thiện 

môi trường làm 

việc; tính hiệu quả 

việc triển khai và 

tần suất tai nạn lao 

động 

Nghiệp vụ hướng dẫn tính tần suất 

tai nạn lao động; tính hiệu quả 

triển khai; việc tham gia bảo hiểm 

xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo biểm 

tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp 

8 

  Nghiệp vụ đánh giá khám sức 

khỏe định kỳ và khám phát hiện 

bệnh nghề nghiệp cho người lao 

động 

4 

  Nghiệp vụ đánh giá quản lý sức 

khỏe người lao động 

4 

  Nghiệp vụ đánh giá việc quan trắc 

môi trường lao động 

4 

 Sát hạch lý thuyết  2 

 Sát hạch thực 

hành 
 2 

*Ghi chú: 1 tiết học lý thuyết = 45 phút; 1 tiết thực hành = 60 phút 
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Phụ lục II. 
MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ SÁT HẠCH KHÓA BỒI DƢỠNG NGHIỆP VỤ 

ĐÁNH GIÁ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 

 (Kèm theo Thông tư số ......./2020/TT-BLĐTBXH ngày    tháng    năm 2020 của          

Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ) 

 

 

HỘI ĐỒNG SÁT HẠCH CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: …………………. 
…………., ngày        tháng  …….  năm 20… 

  

BÁO CÁO  

Kết quả sát hạch khóa bồi dƣỡng nghiệp vụ  

đánh giá an toàn, vệ sinh lao động 
 

1. THÔNG TIN VỀ KHÓA BỒI DƢỠNG NGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ AN 

TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 

- Chương trình, nội dung bồi dưỡng 

- Tổng số học viên dự kiến, số lượng học viên thực tế tham gia (kèm danh 

sách). 

- Thời gian, địa điểm tổ chức. 

- Các nội dung khác………… 

 2. KẾT QUẢ KHÓA BỒI DƢỠNG NGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN, 

VỆ SINH LAO ĐỘNG 

- Môn học.....: số lượng học viên……; số lượng học viên đủ điều kiện sát 

hạch…..; số lượng học viên sát hạch đạt yêu cầu đạt yêu cầu : ....... 

- Môn học.....: số lượng học viên……; số lượng học viên đủ điều kiện sát 

hạch…..; số lượng học viên sát hạch đạt yêu cầu đạt yêu cầu : ....... 

Danh sách chi tiết kết quả sát hạch của các học viên được gửi kèm báo cáo này 

3. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ 

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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DANH SÁCH CHI TIẾT KẾT QUẢ SÁT HẠCH CỦA CÁC HỌC VIÊN 

 

1. Kết quả môn học …. 

STT 

Họ và tên 

Thời gian lên 

lớp 

Kết quả sát hạch Đánh giá 

(Đạt/ 

Không 

đạt) 

Lần 1 Lần 2 

Điểm lý 

thuyết 

Điểm 

thực 

hành 

Điểm lý 

thuyết 

Điểm 

thực 

hành 

1 Nguyễn 

Văn A 

…tiết/…tiết …/… …/… …/… …/…  

        

        

  

1. Kết quả môn học …. 

STT 

Họ và tên 

Thời gian lên 

lớp 

Kết quả sát hạch Đánh giá 

(Đạt/ 

Không 

đạt) 

Lần 1 Lần 2 

Điểm lý 

thuyết 

Điểm 

thực 

hành 

Điểm lý 

thuyết 

Điểm 

thực 

hành 

1 Nguyễn 

Văn A 

…tiết/…tiết …/… …/… …/… …/…  

        

        

… 
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Phụ lục III.  
Mẫu công bố danh sách chuyên gia đánh giá và tổ chức đánh giá an toàn, vệ sinh 

lao động trên Cổng thông tin điện tử 

 (Kèm theo Thông tư số      /2020 /TT-BLĐTBXH ngày      tháng     năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ) 

 

I. DANH SÁCH CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ AN TOÀN, VỆ SINH LAO 

ĐỘNG  

 

STT Họ và 

tên 

chuyên 

gia đánh 

giá 

Mã số Lĩnh vực 

đánh giá 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Đơn vị 

công 

tác 

Thời 

hạn 

đánh 

giá 

Ghi 

chú 

1        

2        

3        

...        

 

II. DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ AN TOÀN, VỆ SINH LAO 

ĐỘNG 

STT Tên tổ chức 

đánh giá 

Tên các chuyên gia cơ hữu 

thuộc tổ chức  

Địa chỉ tổ 

chức 

Ghi chú 

Tên chuyên gia 

đánh giá 

Lĩnh vực 

đƣợc đánh 

giá 

1      

  

  

  

2      

...      

 

 III. DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN, DOANH NGHIỆP VI PHẠM 

HOẠT ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH MỨC ĐÓNG 
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Phụ lục III.  
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA BỒI DƢỠNG 

NGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 

(Kèm theo Thông tư số   /2020/TT-BLĐTBXH ngày     tháng     năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ) 

 

Mẫu số 01. Mẫu Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dƣỡng lần đầu 

nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động 

 

(TÊN ĐƠN VỊ HUẤN LUYỆN) CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

………., ngày…….tháng…....năm…… 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA BỒI DƯỠNG LẦN ĐẦU 

NGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN, VỆ SINH LAO 

ĐỘNG 

Số:………………… 

 

Họ và tên: ………………………………………… Nam, Nữ: ………………………. 

Sinh ngày: ……………, Nơi sinh……………………………….................................... 

Quốc tịch: ……………, Số CMND/Căn cước công dân/hộ chiếu…………………….. 

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………….. 

Chức vụ: …………………………………....................................................................... 

Đã hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ lần đầu đánh giá về an toàn, vệ sinh lao động 

đối với hợp phần:  

STT Hợp phần Đã hoàn thành ( đánh dấu x vào 

hợp phần đã hoàn thành) 

1 Hợp phần chung  

2 Hợp phần đánh giá chuyên đề  

2.1. Hợp phần 1  

2.2 Hợp phần 2  

2.3 Hợp phần 3  

 
 

Ảnh 3x4 (đóng 
dấu giáp lai 

hoặc dấu nổi)  
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2.4 Hợp phần 4  

Được tổ chức từ ngày  …..tháng……..năm……..đến ngày ……tháng …….năm …… 

 

 LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

 

 

 

 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

Mẫu số 02. Mẫu Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dƣỡng định kỳ 

nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động 

 

(TÊN ĐƠN VỊ HUẤN LUYỆN) CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

………., ngày…….tháng…....năm…… 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA BỒI DƯỠNG ĐỊNH KỲ  

NGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN, VỆ SINH LAO 

ĐỘNG 

Số:………………… 

 

Họ và tên: ………………………………………… Nam, Nữ: ………………………. 

Sinh ngày: ……………, Nơi sinh……………………………….................................... 

Quốc tịch: ……………, Số CMND/Căn cước công dân/hộ chiếu…………………….. 

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………….. 

Chức vụ: …………………………………....................................................................... 

Đã hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ định kỳ đánh giá về an toàn, vệ sinh lao 

động  

Được tổ chức từ ngày  …..tháng……..năm……..đến ngày ……tháng …….năm …… 

 

 LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 
 

Ảnh 3x4 (đóng 
dấu giáp lai 

hoặc dấu nổi)  
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