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PHẦN I: PHẦN THI LÝ THUYẾT 

A - PHẦN THI TRẮC NGHIỆM 

I. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Câu 1. Anh (Chị) hãy cho biết các đối tượng nào dưới đây phải có Hệ thống xử 
lý nước thải theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường? 

a) Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung; 
b) Khu, cụm công nghiệp làng nghề; 
c) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không liên thông với hệ thống xử lý nước 

thải tập trung; 
d) a, b, c đều đúng 

Đáp án: câu d 

Câu 2. Anh (Chị) hãy cho biết các yêu cầu của Hệ thống xử lý nước thải theo quy 
định của Luật Bảo vệ môi trường? 

a) Có quy trình công nghệ phù hợp với loại hình nước thải cần xử lý; 
b) Đủ công suất xử lý nước thải phù hợp với khối lượng nước thải phát sinh; 
c) Phải được vận hành thường xuyên. 
d) Cửa xả nước thải vào hệ thống tiêu thoát phải đặt ở vị trí thuận lợi cho việc kiểm 

tra, giám sát; 
e) a, b, c, d đều đúng 

Đáp án: Câu e 

Câu 3. Anh (Chị) hãy cho biết các trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong khắc 
phục ô nhiễm và phục hồi môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ Môi 
trường gồm các nội dung nào dưới đây? 

a) Có phương án cải tạo, phục hồi môi trường khi tiến hành các dự án có nguy cơ 
gây ô nhiễm môi trường; 

b) Tiến hành biện pháp khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường khi gây ô nhiễm 
môi trường; 

c) Tự thỏa thuận trách nhiệm khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường khi ô 
nhiễm môi trường do nhiều tổ chức, cá nhân cùng gây ra; 

d) Yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường làm rõ trách nhiệm của 
mình trong việc khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường khi ô nhiễm môi 
trường do nhiều tổ chức, cá nhân cùng gây ra; 

e) a, b, c, d đều đúng 

Đáp án: Câu e 

Câu 4. Anh (Chị) hãy cho biết các đối tượng nào dưới đây không phải thực hiện 
xác nhận Hệ thống quản lý môi trường theo quy định của Nghị định số 
19/2015/NĐ-CP? 

a) Cơ sở khai thác dầu khí có công suất > 100.000 tấn/năm đối với dầu thô ; 
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b) Nhà máy lọc dầu có công suất < 100.000 thùng dầu thô/ngày; 
c) Nhà máy sản xuất phân đạm có công suất > 10.000 tấn sản phẩm/năm; 
d) Cảng biển chỉ tiếp nhận tàu có trọng tải < 50.000 DWT; 

Đáp án: câu d 

Câu 5. Anh (Chị) hãy cho biết  các đối tượng nào dưới đây không phải thực hiện 
thủ tục lập hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH mà 
chỉ phải đăng ký bằng báo cáo quản lý CTNH định kỳ theo quy định của Thông 
tư số 36/2015/TT-BTNMT?  

a) Cơ sở phát sinh CTNH có thời gian hoạt động không quá 06tháng; 
b) Cơ sở phát sinh CTNH có thời gian hoạt động không quá 12tháng; 
c) Cơ sở phát sinh CTNH thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng 

không quá 120 kg/năm, trong đó không có các CTNH thuộc danh mục các chất 
ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định tại Công ước Stockholm về 
các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy; 

d) Cơ sở phát sinh CTNH thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng 
không quá 600 kg/năm, trong đó không có các CTNH thuộc danh mục các chất 
ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định tại Công ước Stockholm về 
các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy; 

e) Cơ sở dầu khí ngoài biển; 
f) a, b, c, d, đ đều đúng 

Đáp án: Câu e 

Câu 6. Anh (Chị) hãy cho biết các trường hợp nào dưới đây phải được cấp giấy 
phép tài nguyên nước theo quy định của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP? 

a) Khai thác nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với quy mô 
0,2 m3/giây; 

b) Khai thác nước mặt cho các mục đích kinh doanh, dịch vụ và sản xuất phi nông 
nghiệp với công suất 50 m3/ngày đêm; 

c) Khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện với công suất lắp máy không vượt quá 
50 kW; 

d) Khai thác, sử dụng nước biển phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ trên đất liền với quy mô 20.000 m3/ngày đêm;  

e) a, b, c, d đều đúng 

Đáp án: Câu e 

Câu 7. Anh (Chị) hãy cho biết các trường hợp nào dưới đây phải được cấp giấy 
phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định của Nghị định số 201/2013/NĐ-
CP? 

a) Xả nước thải có chứa hóa chất độc hại, chất phóng xạ của các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ với quy mô 6 m3/ngày đêm mà không qua hệ thống thu 
gom, xử lý nước thải tập trung đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp 
giấy phép xả nước thải; 

b) Xả nước thải có chứa hóa chất độc hại, chất phóng xạ của các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ với quy mô 2 m3/ngày đêm vào hệ thống thu gom, xử lý 
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nước thải tập trung đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xả 
nước thải; 

c) Xả nước thải không chứa hóa chất độc hại, chất phóng xạ của các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ với quy mô 3 m3/ngày đêm vào nguồn nước mà không qua 
hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung đã được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền cấp giấy phép xả nước thải; 

d) Xả nước thải không chứa hóa chất độc hại, chất phóng xạ của các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ với quy mô 10 m3/ngày đêm vào hệ thống thu gom, xử lý 
nước thải tập trung đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xả 
nước thải; 

Đáp án: câu a 

Câu 8. Các trường hợp nào dưới đây phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài 
nguyên nước: 

a) Khai thác nước mặt để phát điện; 
b) Khai thác nước mặt để phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông 

nghiệp, bao gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi; 
c) Khai thác nước mặt để phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp; 
d) Khai thác nước mặt, nước dưới đất để phục vụ hoạt động sinh hoạt của khu dân 

cư với quy mô 20 m3/ngày đêm; 
e) Khai thác nước dưới đất để phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi 

nông nghiệp, bao gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi; 
f) Khai thác nước dưới đất (trừ nước lợ, nước mặn) để nuôi trồng thủy sản, chăn 

nuôi gia súc, tưới cà phê, cao su, điều, chè, hồ tiêu và cây công nghiệp dài ngày 
khác với quy mô 20 m3/ngày đêm. 

Đáp án: a, b và e 

Câu 9. Chủ đầu tư theo quy định là Chủ nguồn thải chất thải rắn xây dựng. Nhà 
thầu chính thi công xây dựng công trình có được phép làm chủ nguồn thải Chất 
thải rắn xây dựng hay không? 

a) Có - khi được Chủ đầu tư ủy quyền thông qua hợp đồng; 
b) Không 

Đáp án: a 

Câu 10. Chất thải rắn xây dựng phải được phân loại thành các loại chất thải nào 
dưới đây: 

a) Chất thải thông thường 
b) Chất thải rắn có khả năng tái chế được; 
c) Chất thải rắn có thể được tái sử dụng ngay trên công trường hoặc tái sử dụng ở 

các công trường xây dựng khác; 
d) Chất thải không tái chế, tái sử dụng được và phải đem đi chôn lấp; 
e) Chất thải rắn sinh hoạt 
f) Chất thải nguy hại  

Đáp án: b, c, d và f 
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Câu 11. Các trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải rắn xây dựng bao gồm: 
a) Lập kế hoạch quản lý Chất thải rắn xây dựng theo mẫu quy định trước khi triển 

khai thi công xây dựng; 
b) Thực hiện việc phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và 

xử lý Chất thải rắn xây dựng phát sinh trên công trường xây dựng theo kế hoạch 
quản lý Chất thải rắn xây dựng; 

c) Bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về an toàn và vệ sinh lao động theo 
quy định của pháp luật về xây dựng để hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý Chất 
thải rắn xây dựng trong công trình xây dựng. Ghi chép nhật ký, lưu giữ chứng 
từ ghi khối lượng, thành phần Chất thải rắn xây dựng được thu gom, vận chuyển 
đến cơ sở xử lý; 

d) Ký hợp đồng với chủ thu gom, vận chuyển và chủ xử lý Chất thải rắn xây dựng 
để vận chuyển, xử lý Chất thải rắn xây dựng hoặc tự xử lý Chất thải rắn xây 
dựng tại nơi phát sinh tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý chất thải; 

e) Báo cáo kết quả thực hiện quản lý Chất thải rắn xây dựng; 
f) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Đáp án: tất cả các đáp án trên 

Câu 12. Các hành vi nào dưới đây vi phạm quy định trong khai thác, sử dụng tài 
nguyên nước : 

a) Khai thác, sử dụng lượng nước bề mặt vượt ít hơn 10% so với lưu lượng đã được 
phê duyệt trong giấy phép; 

b) Sử dụng nước bề mặt cho các mục đích khác ngoài mục đích đã được theo quy 
định trong giấy phép; 

c) Thi công các hạng mục thăm dò nước dưới đất vượt quá 10% so với khối lượng 
đã được phê duyệt trong giấy phép; 

d) Thay đổi vị trí, tọa độ khai thác nước dưới đất so với vị trí, toa độ theo quy định 
trong giấy phép; 

e) Thay đổi tầng chứa khai thác nước dưới đất so với vị trí tầng chứa theo quy định 
trong giấy phép; 

Đáp án: tất cả các đáp án trên 

Câu 13. Cơ sở được cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước phải có các trách 
nhiệm nào dưới đây: 

a) Thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động xả nước thải vào nguồn nước cho cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền; 

b) Báo cáo về cơ quan cấp phép và cơ quan chức năng ở địa phương trong trường 
hợp có sự cố ô nhiễm nguồn nước do hành vi xả nước thải gây ra. 

c) Xả nước thải vào nguồn nước theo đúng vị trí, tọa độ theo quy định trong giấy 
phép; 

d) Xả nước thải vào nguồn nước theo đúng chế độ, phương thức quy định trong 
giấy phép. 

e) Vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy trình vận hành theo quy định 
của giấy phép; 
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f) Chuẩn bị nhân lực vận hành hệ thống thu gom và xử lý nước thải; 
g) Trang bị các phương tiện, thiết bị cần thiết để ứng phó, khắc phục sự cố gây ô 

nhiễm nguồn nước; 
h) Cho phép tổ chức, cá nhân khác xả nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước 

thải do mình đầu tư, quản lý, vận hành theo nội dung của giấy phép. 

Đáp án: tất cả các đáp án trên 

Câu 14. Các hành vi nào dưới đây vi phạm các quy định pháp luật về bảo vệ nguồn 
nước: 

a) Quản lý, vận hành công trình gây thất thoát, lãng phí nước; 
b) Báo cáo kịp thời tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi xảy ra sự cố bất thường 

về chất lượng nước, mực nước trong giếng khai thác theo quy định; 
c) Trám lấp giếng sau khi đã sử dụng xong hoặc bị hỏng (cho từng giếng) đối với 

trường hợp khai thác, sử dụng nước dưới đất. 
d) Xây dựng hệ thống thu gom chung nước mưa và nước thải đối với các dự án xây 

dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở sản xuất, kinh doanh; 
e) Xả nước thải, đưa các chất thải vào vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh 

hoạt. 
f) Xả nước thải vào lòng đất thông qua các giếng khoan, giếng đào và các hình 

thức khác nhằm đưa nước thải vào trong lòng đất. 

Đáp án: a, d, e và f 

Câu 15. Lưu lượng nước thải tối thiểu đối với Cơ sở sản xuất, kinh doanh phải lập 
nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải theo quy định là: 

a) 10 m3/ngày.đêm; 
b) 20 m3/ngày.đêm; 
c) 30 m3/ngày.đêm; 
d) 50 m3/ngày.đêm; 

Đáp án: c 

Câu 16. Cơ sở có lưu lượng nước thải từ 1.000 m3/ngày.đêm trở lên phải thực hiện 
thêm các nội dung nào dưới đây: 

a) Giám sát, quan trắc tự động, liên tục nước thải đầu ra 
b) Lấy mẫu nước thải định kỳ trong ngày và phân tích bởi phòng thí nghiệm có đủ 

chức năng phân tích chất lượng thải theo quy định; 
c) Có công tơ điện tử đo điện độc lập của hệ thống xử lý nước thải; 
d) Có phương án, hạ tầng, phương tiện, thiết bị để ứng phó, khắc phục sự cố trong 

trường hợp hệ thống thu gom, xử lý nước thải gặp sự cố; 

Đáp án: a, c và d 

Câu 17. Bao bì, dụng cụ và thiết bị lưu chứa chất thải y tế lây nhiễm theo quy định 
phải có màu nào dưới đây 

a) Màu đen 
b) Màu đỏ 
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c) Màu vàng 
d) Màu trắng 

Đáp án: c 

Câu 18. Bao bì, dụng cụ và thiết bị lưu chứa chất thải y tế nguy hại không llây 
nhiễm theo quy định phải có màu nào dưới đây 

a) Màu đen 
b) Màu đỏ 
c) Màu vàng 
d) Màu trắng 

Đáp án: a 

 

II.  PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 

Câu 19. Điều 10 luật PCCC qui định: đối tượng nào được hưởng chế độ, chính 
sách khi tham gia chữa cháy? 

a) Người trực tiếp chữa cháy, người tham gia chữa cháy. Bị hy sinh, bị thương, bị 
tổn hại sức khoẻ, bị tổn thất tài sản . 

b) Người bị thương trong vụ cháy 
c) Người gây ra cháy mà, tổn hại sức khoẻ trong vụ cháy. 
d) Người trực tiếp chữa cháy. 

Đáp án: Câu a 

Câu 20.   heo Thông tư số 66/2014/TT-BCA, cấp ra quyết định thành lập quản lý, 
chỉ đạo đội PCCC cơ sở gồm những cấp nào? 

a) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức cơ sở đó. 
b) Chủ tịch UBND cấp xã, phường. 
c) Trưởng phòng cảnh sát PCCC thành phố  
d) Trưởng công an cấp quận, huyện nơi có cơ sở hoạt động  

Đáp án: Câu a 

Câu 21. Các chất nào dưới đây được coi là chất chữa cháy thông dụng?  
a) Nước  
b) Khí CO2 
c) Bọt chữa cháy 
d) Tất cả đều đúng 

Đáp án: Câu d 

Câu 22. Bảo quản các hóa chất dễ cháy nổ cần tuân thủ những quy tắc nào sau 
đây: 

a) Có lối ra vào dễ dàng cho các xe cứu hỏa, các họng nước cứu hỏa và bình cứu 
hỏa được bố trí thuận tiện sử dụng. 

b)  Bảo quản ở nơi thoáng mát, cách xa các nguồn nhiệt. 
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c) Cần được trang bị đầy đủ hệ thống an toàn: hệ thống báo cháy, dập cháy, chống 
sét … 

d) Tất cả các câu trên đều đúng. 

Đáp án: Câu d 

Câu 23. Phương pháp dập lửa nhanh nhất? 

a) Dùng chất chữa cháy phun vào đầu ngọn lửa 
b) Dùng chất chữa cháy phun vào gốc ngọn lửa 
c) Dùng chất chữa cháy phun vào thân ngọn lửa 

Đáp án: Câu b 

Câu 24. Theo Anh/ chị dùng nước để chữa đám cháy nào dưới đây có hiệu quả 
nhất? 

a) Đám cháy thiết bị điện. 
b) Đám cháy vật liệu bằng gỗ, giấy, tre nứa. 
c) Đám cháy xăng dầu. 
d) Cả 3 câu đều đúng 

Đáp án: Câu b 

Câu 25. Anh/ chị hãy lựa chọn phương pháp nào sau đây để kiểm tra lượng khí 
CO2 trong bình còn đủ theo yêu cầu để chữa cháy? 

a) Phun thử 
b) Ngâm bình xuống nước 
c) Cân bình 
d) Nghe tiếng kêu khi lấy vật cứng gõ vào thân bình 

Đáp án: Câu c 

Câu 26. Luật PCCC quy định khi có cháy yêu cầu nào được ưu tiên sử dụng cho 
chữa cháy? 

a) Mọi nguồn nước chữa cháy. 
b) Mọi nguồn nước và các vật liệu chữa cháy. 
c) Các vật liệu chữa cháy phải được ưu tiên sử dụng cho chữa cháy. 
d) Mọi nguồn nước và các vật dụng khác 

Đáp án: Câu b 

Câu 27. Theo quy định tại Thông tư số 66/2014/TT-BCA, thời hạn tái đào tạo 
chứng chỉ đã qua đào tạo huấn luyện PCCC là: 

a) 1 năm 
b) 2 năm 
c) 3 năm 
d) 4 năm 

Đáp án: câu b  



9 

 

Câu 28. Tín hiệu ưu tiên dùng cho phương tiện chữa cháy giao thông cơ giới đường 
bộ và đường thuỷ là tín hiệu nào? 

a) Còi phát tín hiệu ưu tiên. 
b) Đèn phát sáng nhấp nháy màu đỏ hoặc màu xanh. 
c) Cờ hiệu chữa cháy. 
d) Tất cả các tín hiệu trên.   

Đáp án: Câu d 

Câu 29. Đối tượng áp dụng của Luật phòng cháy và chữa cháy được qui định tại 
Điều 2 như thế nào. 

a) Tất cả các cơ sở hoạt động, sản xuất, kinh doanh. 
b) Tất cả các cơ quan, tổ chức. 
c) Tất cả các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân hoạt động sinh sống trên 

lãnh thổ Việt Nam . 
d) Tất cả các tổ chức, cá nhân hoạt động, sinh sống trong và ngoài nước. 

Đáp án: Câu c 

Câu 30. Theo quy định tại Thông tư số 65/2013/TT-BCA, thời hạn tái đào tạo 
chứng chỉ đã qua đào tạo huấn luyện CNCH là: 

a) 1 năm 
b) 3 năm 
c) 5 năm 
d) 7 năm 

Đáp án: câu c  

Câu 31. Tuân thủ qui định an toàn và đảm bảo an toàn phòng cháy theo bạn là: 
a) Vì uy tín của Cơ quan, đơn vị, doanh nghiêp 
b) Để bảo vệ chính mình và đồng nghiệp, tránh tổn thất về thiết bị, tài sản cho Cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiêp  
c) Thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng 
d) Tất cả các ý trên 

Đáp án: Câu d 

Câu 32. Khi nhận được lệnh huy động tham gia cứu chữa đám cháy, bạn sẽ thực 
hiện như thế nào? 

a) Nhanh chóng tiếp cận đám cháy, để cứu người. 
b) Nhanh chóng tiếp cận đám cháy, sử dụng các dụng cụ tham gia chữa cháy. 
c) Nhanh chóng nhận lệnh, sử dụng các dụng cụ chữa cháy và thực hiện theo sự 

chỉ dẫn của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. 
d) Nhanh chóng tiếp cận đám cháy và thực hiện theo chỉ dẫn của lưc lượng chữa 

cháy cơ sở. 

Đáp án: Câu c 

Câu 33. Các yếu tố nào sau đây sẽ đủ điều kiện gây ra cháy? 
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a) Nguồn nhiệt, nhiên liệu. 
b) Nguồn nhiệt, ôxy. 
c) Nhiên liệu, ôxy 
d) Nguồn nhiệt, nhiên liệu, ôxy. 

Đáp án: Câu d 

Câu 34. Trình bày cách sử dụng bình bột chữa cháy MFZ8? 

a) Lấy bình ra khỏi giá đỡ, nhanh chóng đưa bình đến gần đám cháy, dốc ngược 
bình lên, xuống khoảng 5-7 lần.  

b) Một tay giữ bình, một tay rút chốt an toàn, xách bình, cầm vòi phun hướng về 
đám cháy và chữa cháy.  

c) Cả a và b. 

Đáp án: Câu c 

Câu 35. Bình chữa cháy xách tay CO2 dùng để chữa cháy các đám cháy?  
a) Chất rắn, động cơ ôtô 
b) Xăng dầu 
c) Các thiết bị điện 
d) Tất cả các loại trên. 

Đáp án: Câu d 

Câu 36. Bình chữa cháy xách tay bột khô (MFZ) dùng để chữa cháy các đám cháy?  
a) Chất rắn 
b) Xăng dầu 
c) Gas 
d) Tất cả các loại trên. 

Đáp án: Câu d 

Câu 37. Luật PCCC quy định đối tượng nào phải thực hiện Bảo hiểm cháy, nổ bắt 
buộc đối với đối với tài sản của cơ sở nào? 

a) Tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh. 
b) Cơ quan, tổ chức và cá nhân  có cơ sở nguy hiểm về cháy nổ  
c) Cơ quan, xí nghiệp có nguy hiểm về cháy nổ. 
d) Tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ. 

Đáp án: Câu b 

Câu 38. Trình bày cách bảo quản và kiểm tra bình bột chữa cháy MFZ8? 

a) Bảo quản bình ở nơi thoáng mát, khô ráo, không để tia nắng mặt trời chiếu vào, 
nhiệt độ không quá 550C, Không để bình gần các chất ăn mòn như axít, kiềm, 
định kỳ kiểm tra đồng hồ áp lực. Nếu thấy kim áp kế chỉ về số 0 thì phải đi nạp 
lại. 

b) Nếu khí trong bình còn đủ thì dốc ngược, lắc bình 5 đến 7 lần rồi đặt vào vị trí 
cũ, khi sử dụng hết thì phải đem bình đi nạp lại. 

c) Cả a và b đều đúng. 
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d) Cả a và b đều sai 

Đáp án: Câu c 

Câu 39. Khi có cháy bạn cần phải làm gì? 

a) Báo động – gọi 114, dùng các phương tiện chữa cháy. 
b) Gọi 114, cắt điện, dùng các phương tiện chữa cháy 
c) Cắt điện, gọi 114, dùng các phương tiện chữa cháy 
d) Báo động, cắt điện, dùng các phương tiện chữa cháy, gọi 114. 

Đáp án: Câu d 

Câu 40. Trong công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) người lao động phải tuân 
thủ quy định nào sau đây: 

a) Không tự ý sử dụng trang thiết bị PCCC vào mục đích khác. 
b) Không để các chướng ngại vật chắn các thiết bị PCCC. 
c) Không tự ý di chuyển bình chữa cháy khỏi vị trí bố trí vì mục đích khác (VD: 

chặn cửa) 
d) Tất cả các quy định trên phải tuân thủ. 

Đáp án: Câu d 

Câu 41. Theo quy định của Thông tư 66/2014/TT-BCA : cơ sở, phương tiện giao 
thông cơ giới có từ 10 đến 50 người thường xuyên làm việc thi biên chế Độ 
PCCC cơ sở tối thiểu là bao nhiêu người? 

a) 5 người. 
b) 10 người trong đó có 1 đội trưởng. 
c) 15 người trong đó có 1 đội trưởng1 đội phó. 
d) 20 người trong đó có 1 đội trưởng 1 đội phó. 

Đáp án: Câu b 

Câu 42. Khi thấy bình chữa cháy không còn sử dụng được, bạn sẽ: 
a) Tự đi mua bình chữa cháy để thay thế 
b) Báo cho cấp trên và/hoặc cán bộ an toàn của Đơn vị 
c) Lấy bình chữa cháy ở vị trí khác thế vào 
d) Không cần quan tâm vì không phải việc của mình 

Đáp án: Câu b 

Câu 43. Trong việc phòng cháy cần phải áp dụng những biện pháp gì? 

a) Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn 
nhiệt, thiết bị, dụng cụ, chất sinh lửa, sinh nhiệt, bảo đảm các điều kiện an toàn 
về phòng cháy 

b) Thường xuyên định kỳ kiểm tra phát hiện các sơ hở, thiếu sót về phòng cháy và 
có biện pháp khắc phục kịp thời 

c) Cả hai phương án trên. 

Đáp án: Câu c 
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Câu 44. Trong Luật PCCC giải thích “Chất nguy hiểm về cháy, nổ” như thế nào? 

a) Là chất lỏng, chất khí, chất rắn dễ cháy, nổ. 
b) Là chất lỏng, chất khí, chất rắn hoặc hàng hoá, vật tư dễ xảy ra cháy nổ. 
c) Là chất lỏng, chất khí,chất rắn, hoặc máy móc dễ xảy ra cháy, nổ. 
d) Các chất có tính chất đặc biệt nguy hiểm về chaý nổ như xăng, dầu, khí đốt, hóa 

lỏng. 

Đáp án: Câu b 

Câu 45. Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở là gì? 

a) Là tổ chức gồm những người tham gia hoạt động PCCC, giữ gìn an ninh trật tự 
nơi cư trú. 

b) Là tổ chức gồm những người tham gia hoạt động PCCC, tại nơi làm việc. 
c) Là tổ chức gồm những người tham gia hoạt động trực tiếp trong công tác PCCC. 
d) Là tổ chức gồm những người tình nguyện tham gia hoạt động trực tiếp trong 

công tác PCCC. 

Đáp án: Câu b 

Câu 46. Lực lượng PCCC được luật quy định gồm có các lực lượng nào? 

a) Lực lượng dân phòng. 
b) Lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên nghành. 
c) Lực lượng Cảnh sát PCCC. 
d) Tất cả các lực lượng trên. 

Đáp án: Câu d 

Câu 47. Theo quy định của Thông tư 66/2014/TT-BCA : cơ sở, phương tiện giao 
thông cơ giới có từ 50 đến 100 người thường xuyên làm việc thi biên chế Độ 
PCCC cơ sở tối thiểu là bao nhiêu người? 

a) 5 người. 
b) 10 người trong đó có 1 đội trưởng. 
c) 15 người trong đó có 1 đội trưởng 1 đội phó. 
d) 20 người trong đó có 1 đội trưởng 1 đội phó. 

Đáp án: Câu c 

Câu 48. Thông tư số 66/2014/TT-BCA áp dụng với các đối tượng nào?: 

a) Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ cảnh sát PCCC.  
b) Công an các đơn vị địa phương 
c) Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến hoạt động PCCC 
d) Tất cả các câu trên. 

Đáp án: Câu d 

Câu 49. Nhiệm vụ của lực lượng dân phòng và lực lượng PCCC cơ sở gồm có 5 
nhiệm vụ. Luật PCCC quy định nhiệm vụ thứ 5 này như thế nào? 
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a) Xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ chữa 
cháy khi có cháy xảy ra. 

b) Tham gia chữa cháy ở địa phương, cơ sở khác khi có yêu cầu. 
c) Cả a và b đúng. 
d) Cả a và b sai. 

Đáp án: Câu c 

Câu 50. Các hành vi nào sau đây vi phạm quy định về việc quản lý, bảo quản và 
sử dụng chất nguy hiểm về cháy, nổ? 

a) Sử dụng kho, thiết bị chứa chất nguy hiểm về cháy, nổ không đảm bảo các điều 
kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định  

b) Sử dụng thiết bị, phương tiện chứa chất nguy hiểm về cháy, nổ chưa được kiểm 
định hoặc đã hết hạn sử dụng theo quy định. Bố trí, sắp xếp chất nguy hiểm về 
cháy, nổ không theo từng nhóm riêng theo quy định 

c) Câu a và b sai  
d) Câu a và b đúng 

Đáp án: Câu d 

Câu 51. Trong các nội dung sau, nội dung nào là biện pháp cơ bản trong chữa 
cháy ? 

a) Huy động nhanh nhất các lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy. 
b) Tập trung cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan. 
c) Thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy. 
d) Cả 3 câu đều đúng. 

Đáp án Câu d 

Câu 52. Việc trang bị phương tiện PCCC đối với các cơ sở được Luật PCCC quy 
định như thế nào? 

a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải tự trang bị phương tiện PCCC cho cơ sở thuộc 
phạm vi quản lý của mình. 

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân không cần tự trang bị phương tiện PCCC cho cơ sở 
thuộc phạm vi quản lý của mình. 

c) UBND cấp xã phải trang bị phương tiện PCCC cho cơ sở thuộc phạm vi quản 
lý. 

d) Lực lượng Cảnh sát PCCC có trách nhiệm trang bị cho các cơ sở. 

Đáp án: Câu a 

Câu 53. Trách nhiệm PCCC là của ai? 

a) Lực lượng cảnh sát PCCC 
b) UBND các cấp - Chủ các doanh nghiệp. 
c) Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. 
d) Ban điều hành tổ dân phố, bảo vệ cơ quan xí nghiệp, Đội PCCC cơ sở. 

Đáp án : Câu c 
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Câu 54. Trong Luật PCCC quy định hoạt động phòng cháy và chữa cháy điều gì 
là quan trọng nhất? 

a) Phải chuẩn bị trang thiết bị hiện đại là quan trọng nhất. 
b) Lấy phòng cháy là quan trọng nhất. 
c) Lấy việc chữa cháy là quan trọng nhất. 
d) Phải chuẩn bị phương tiện chữa cháy đầy đủ. 

Đáp án: Câu b 

Câu 55. Cách kiểm tra nào SAI khi thực hiện kiểm tra bình chữa cháy xách tay 
CO2?  

a) Cân hoặc ngâm nước để xác định có rò rỉ khí hay không. 
b) Phun thử. 
c) Kiểm tra rỉ sét vỏ bình và chất lượng ống dẫn khí, loa phun 
d) Khối lượng khí trong bình giảm trên 20% khối lượng ban đầu phải nạp lại khí 

trong bình. 

Đáp án: Câu b 

Câu 56. Cách kiểm tra nào SAI khi thực hiện kiểm tra bình chữa cháy xách tay 
bột khô (MFZ)?  

a) Kiểm tra đồng hồ đo áp suất (vạch xanh là bình còn sử dụng tốt) 
b) Lắc thử bình chữa cháy để kiểm tra bột có bị ẩm, vón cục hay không. 
c) Cân thử xác định khối lượng bột trong bình giảm dưới 20% khối lượng ban đầu 

phải nạp lại bột trong bình. 
d) Kiểm tra rỉ sét vỏ bình và chất lượng ống dẫn, vòi phun 

Đáp án: Câu c 

Câu 57. Luật PCCC có ghi “Người trực tiếp chữa cháy, người tham gia chữa cháy 
mà bị hy sinh, bị thương, bị tổn hại sức khỏe, bị tổn thất về tài sản thì được 
hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật” được quy định tại: 

a) Điều 5 Luật phòng cháy chữa cháy. 
b) Điều 10 Luật phòng cháy chữa cháy. 
c) Điều 5 Luật phòng cháy chữa cháy. 

Đáp án: Câu b 

 

III. AN TOÀN VSLĐ 

Câu 58. Theo quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP việc huấn luyện về an toàn 
điện đươc thưc hiện theo định kỳ như thế nào? 

a) 1 năm hai lần 
b) 1 năm một lần 
c) 2 năm một lần 
d) 3 năm một lần  

Đáp án: câu b  



15 

 

Câu 59. Theo quy định tại Thông tư số 31/2014/TT-BCT các biển báo an toàn điện 
bao gồm: 

a) Biển cấm 
b) Biển cảnh báo 
c) Biển chỉ dẫn 
d) Cả 03 loại biển trên 

Đáp án: câu d  

Câu 60. Theo quy định tại Quyết định số 04/2015/QĐ-TTg khoảng cách vùng an 
toàn đối với các công trình khoan khai thác dầu khí ngoài khơi là: 

a) 200 m 
b) 300 m 
c) 400 m 
d) 500 m 

Đáp án: câu d  

Câu 61. Đối với những nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động ở tổ sản xuất mà khả 
năng tổ không tự giải quyết được thì phải làm thế nào? 

 
a) Thực hiện biện pháp an toàn tạm thời để phòng tránh xảy ra sự cố tai nạn lao 

động; sau đó báo cáo ngay với cấp trên để giải quyết 
b) Báo cáo ngay với Giám đốc để có biện pháp giải quyết 
c) Tiến hành khắc phục những nguy cơ, đồng thời báo cáo ngay với người phụ 

trách sản xuất 
d) Tìm cách khống chế nguy cơ, tiếp tục sản xuất hết ca, sau đó tiến hành khắc 

phục nguy cơ và báo cáo với giám đốc. 

Đáp án: Câu a 

Câu 62. ATVSV có nhiệm vụ giám sát những vấn đề gì? 

a) Việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các quy trình, nội quy an toàn vệ sinh 
lao động 

b) Phát hiện những thiếu sót, vi phạm về an toàn – vệ sinh lao động của người lao 
động 

c) Phát hiện những trường hợp mất an toàn vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, chất 
và nơi làm việc 

d) Gồm cả 3 câu trên. 

Đáp án: Câu d 

Câu 63. Khoản 1 điều 35 luật ATVSLĐ ngày 25/6/2015 quy định thành phần Đoàn 
điều tra tai nạn lao động của cơ sở gồm: 

a) Người sử dụng lao động (chủ cơ sở), đại diện tổ chức CĐ, cán bộ bảo hộ lao 
động. 

b) Thành phần Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở gồm có người sử dụng lao 
động hoặc người đại diện được người sử dụng lao động ủy quyền bằng văn bản 
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làm Trưởng đoàn và các thành viên là đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở 
hoặc đại diện tập thể người lao động khi chưa thành lập tổ chức công đoàn cơ 
sở, người làm công tác an toàn lao động, người làm công tác y tế và một số thành 
viên khác. 

c) Người sử dụng lao động (chủ cơ sở) hoặc người được ủy quyền, đại diện tổ chức 
Công đoàn, quản đốc phân xưởng. 

Đáp án: Câu b 

Câu 64. Điều kiện để NLĐ được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân (PTBVCN) 
được quy định tại văn bản nào? 

a) Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH, ngày 12 tháng 02 năm 2014 
b) Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06/06/2011  
c) Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/05/2003. 
d) Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 

Đáp án: Câu a 

Câu 65. Theo điều 9, Nghị định 39/2016/NĐ-CP  ngày 15/05/2016, Tai nạn lao động 
được phân loại thành: 

a) Tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động không chết người 
b) Tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động nặng, tai nạn lao động nhẹ 
c) Tai nạn lao động nặng, tai nạn lao động vừa, tai nạn lao động nhẹ 
d) Tai nạn lao động nặng, tai nạn lao động nhẹ. 

Đáp án: Câu b 

Câu 66. Tiêu chuẩn của ATVSV là gì? 

a) Phải là người lao động trực tiếp, am hiểu nghiệp vụ (chuyên môn và kỹ thuật 
ATVSLĐ). 

b) Tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định ATVSLĐ và được 
người lao động trong tổ bầu ra. 

c) Chức danh tối thiểu phải là tổ trưởng tổ sản xuất 
d) Gồm cả hai câu a và b. 

Đáp án: câu d 

Câu 67. Quy định về mạng lưới ATVSV như thế nào? 

a) Mỗi tổ sản xuất trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có ít nhất một an toàn, 
vệ sinh viên kiêm nhiệm trong giờ làm việc.  

b) An toàn - vệ sinh viên phải là người lao động trực tiếp, am hiểu nghiệp vụ 
(chuyên môn và kỹ thuật an toàn - vệ sinh lao động), nhiệt tình và gương mẫu 
trong việc chấp hành các quy định an toàn - vệ sinh lao động và được người lao 
động trong tổ bầu ra. 

c) An toàn - vệ sinh viên hoạt động dưới sự quản lý và hướng dẫn của Ban chấp 
hành công đoàn cơ sở hoặc người đại diện tập thể người lao động, trên cơ sở 
"Quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn - vệ sinh viên" do người sử dụng lao 
động ban hành. 
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d) Gồm tất cả các câu trên. 

Đáp án: câu d 

Câu 68. Nhiệm vụ của ATVSV là gì? 

a) Đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn mọi người trong tổ, phòng, khoa chấp hành 
nghiêm chỉnh các quy định về AT-VSLĐ, bảo quản các thiết bị an toàn, phương 
tiện bảo vệ cá nhân; nhắc nhở tổ trưởng, trưởng phòng, trưởng khoa chấp hành 
các quy định về ATVSLĐ. 

b) Giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các quy trình, nội quy an 
toàn - vệ sinh lao động, phát hiện những thiếu sót, vi phạm về ATVSLĐ của 
người lao động trong tổ, phòng, khoa ; phát hiện những trường hợp mất an toàn 
của máy, thiết bị. 

c) Tham gia xây dựng kế hoạch AT-VSLĐ, các biện pháp, phương án làm việc 
ATVSLĐ trong phạm vi tổ, phòng, khoa; tham gia hướng dẫn biện pháp làm 
việc an toàn đối với người lao động mới đến làm việc ở tổ, phòng, khoa;  

d) Kiến nghị với tổ trưởng hoặc cấp trên thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao 
động, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ và khắc phục kịp thời những hiện tượng 
thiếu an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị và nơi làm việc. 

e)  Báo cáo tổ chức công đoàn hoặc thanh tra lao động khi phát hiện vi phạm về an 
toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc hoặc trường hợp mất an toàn của máy, 
thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động đã kiến 
nghị với người sử dụng lao động mà không được khắc phục. 

f) Gồm tất cả các câu trên. 

Đáp án: câu f 

Câu 69. Quyền hạn của ATVSV là gì? 

a) Được dành một phần thời gian làm việc để thực hiện các nhiệm vụ của ATVSV, 
được trả lương cho thời gian thực hiện nhiệm vụ đó và được hưởng phụ cấp trách 
nhiệm như tổ trưởng sản xuất. 

b) Yêu cầu người lao động trong tổ ngừng làm việc để thực hiện các biện pháp bảo 
đảm an toàn - vệ sinh lao động, nếu thấy có nguy cơ trực tiếp gây sự cố, tai nạn 
lao động. 

c) Được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương 
pháp hoạt động do công đoàn và người sử dụng lao động phối hợp tổ chức. 

d) Được cung cấp thông tin đầy đủ về biện pháp mà người sử dụng lao động tiến 
hành để bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; 

e) Gồm tất cả các câu trên. 

Đáp án: Câu e 

Câu 70. Một trong 10 quyền, trách nhiệm của công đoàn cơ sở được quy định tại 
Điều 10 của luật ATVSLĐ ngày 25/06/2015  là “Tham gia với người sử dụng lao 
động xây dựng và giám sát thực hiện kế hoạch, quy định nội quy, quy trình biện 
pháp đảm bảo về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động.” ĐÚNG hay SAI? 

a) Đúng 
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b) Sai 

Đáp án:  Câu a  

Câu 71. Những nội dung căn cứ để xây dựng kế hoạch AT–VSLĐ động là gì? 

a) Đánh giá rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; việc kiểm soát yếu 
tố nguy hiểm, yếu tố có hại và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; 

b) Kết quả thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động năm trước; 
c) Nhiệm vụ, phương hướng kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tình hình lao động 

của năm kế hoạch; 
d) Kiến nghị của người lao động, của tổ chức công đoàn và của đoàn thanh tra, 

đoàn kiểm tra 
e) Gồm cả 4 câu trên 

Đáp án: Câu e 

Câu 72. Việc thành lập mạng lưới ATVSV do ai ban hành quyết định? 

a) Người sử dụng lao động, không phải thống nhất ý kiến với Ban chấp hành công 
đoàn cơ sở; 

b) Ban chấp hành công đoàn cơ sở; 
c) Người sử dụng lao động ra quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động 

của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên sau khi thống nhất ý kiến với Ban chấp hành 
công đoàn cơ sở. 

d) Cả 3 câu trên đều sai. 

Đáp án: Câu c 

Câu 73. Câu nào sau đây là SAI khi nói về quyền của người lao động 

a) Yêu cầu người sử dụng lao động đảm bảo điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh, 
cải thiện điều kiện lao động; 

b) Yêu cầu người sử dụng lao động trang cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, 
huấn luyện, thực hiện biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động. 

c) Từ chối công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc khi có mâu thuẫn trong công việc. 
d) Khiếu nại hoặc tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi người sử dụng 

lao động vi phạm quy định của Nhà nước hoặc không thực hiện đúng các giao 
kết về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong hợp đồng lao động, thoả ước lao 
động tập thể. 

Đáp án: Câu c 

Câu 74. Kế hoạch AT-VSLĐ của doanh nghiệp được quy định trong văn bản pháp 
luật nào, có mấy nội dung? 

a) Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005, 5 nội dung; 
b) Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005, 3 nội dung; 
c) Thông tư Liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/11/2011, 3 nội 

dung; 
d) Luật ATVSLĐ ngày 25/6/2015 có 5 nội dung. 

Đáp án: Câu d 
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Câu 75. Trách nhiệm của người SDLĐ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp được quy định tại Điều 38 của Bộ luật an toàn vệ sinh lao động 
năm 2015 là: 

a) Kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho người lao động bị tai nạn lao động và phải tạm ứng 
chi phí sơ cứu, cấp cứu và điều trị cho người lao động bị tai nạn lao động hoặc 
bệnh nghề nghiệp; 

b) Thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người 
bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp như sau:  
• Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh 

mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế; 
• Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những 

trường hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5% do người sử dụng 
lao động giới thiệu người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả 
năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa; 

• Thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với người lao động không tham gia bảo 
hiểm y tế; 

c) Trả đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải 
nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động; 

d) Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi 
của chính người này gây ra và cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp với mức 
như sau: 
• Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng 

lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy 
giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%; 

• Ít nhất 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao 
động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn 
lao động, bệnh nghề nghiệp; 

e) Trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động mà do lỗi của chính họ gây ra 
một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 4 Điều này với mức 
suy giảm khả năng lao động tương ứng; 

f) Giới thiệu để người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám 
định y khoa xác định mức độ suy giảm khả năng lao động, được điều trị, điều 
dưỡng, phục hồi chức năng lao động theo quy định pháp luật; 

g) Thực hiện bồi thường, trợ cấp đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có kết luận của Hội đồng giám định 
y khoa về mức suy giảm khả năng lao động hoặc kể từ ngày Đoàn điều tra tai 
nạn lao động công bố biên bản điều tra tai nạn lao động đối với các vụ tai nạn 
lao động chết người; 

h) Sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe theo kết luận của Hội đồng giám định 
y khoa đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau khi điều 
trị, phục hồi chức năng nếu còn tiếp tục làm việc; 

i) Lập hồ sơ hưởng chế độ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ Quỹ bảo hiểm 
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định; 

j) Tiền lương để làm cơ sở thực hiện các chế độ bồi thường, trợ cấp, tiền lương trả 
cho người lao động nghỉ việc do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy 
định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này là tiền lương bao gồm mức lương, phụ cấp 
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lương và các khoản bổ sung khác thực hiện theo quy định của pháp luật về lao 
động. 

k) Gồm tất cả các câu trên 

Đáp án: Câu k 

Câu 76. Theo yêu cầu của Quyết định số 04/2015/QĐ-TTg Quy định về quản lý an 
toàn trong hoạt động dầu khí, các tài liệu nào dưới đây phải được Bộ Công 
thương chấp thuận trước khi tiến hành các hoạt động đầu khí 

a) Chương trình quản lý an toàn.  
b) Báo cáo đánh giá rủi ro. 
c) Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp. 
d) Gồm tất cả 3 câu trên 

Đáp án: Câu d 

Câu 77. Theo yêu cầu của Quyết định số 04/2015/QĐ-TTg Quy định về quản lý an 
toàn trong hoạt động dầu khí, trong phạm vi bao nhiêu hải lý tính từ diểm ngoài 
cùng của công trình biển và từ hai bên dọc theo tuyến ống các phương tiện tàu 
thuyền không được thảv neo, trừ trường hợp phục vụ trực tiếp cho các hoạt 
động dầu khí? 

a) 1 hải lý 
b) 2 hải lý 
c) 3 hải lý 
d) 4 hải lý 

Đáp án: Câu b 

Câu 78. Các hành vị bị cấm trong an toàn lao động, vệ sinh lao động được quy 
định tại Điều 12 của bộ luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 là: 

a) Che giấu, khai báo hoặc báo cáo sai sự thật về tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp; không thực hiện các yêu cầu, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao 
động gây tổn hại hoặc có nguy cơ gây tổn hại đến người, tài sản, môi trường; 
buộc người lao động phải làm việc hoặc không được rời khỏi nơi làm việc khi 
có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng sức khỏe, tính mạng của 
họ hoặc buộc người lao động tiếp tục làm việc khi các nguy cơ đó chưa được 
khắc phục. 

b) Trốn đóng, chậm đóng tiền bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chiếm 
dụng tiền đóng, hưởng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; gian lận, 
giả mạo hồ sơ trong việc thực hiện bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 
không chi trả chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao 
động; quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp không 
đúng quy định của pháp luật; truy cập, khai thác trái pháp luật cơ sở dữ liệu về 
bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

c) Sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao 
động không được kiểm định hoặc kết quả kiểm định không đạt yêu cầu hoặc 
không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hết hạn sử dụng, không bảo đảm chất 
lượng, gây ô nhiễm môi trường. 
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d) Gian lận trong các hoạt động kiểm định, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, 
quan trắc môi trường lao động, giám định y khoa để xác định mức suy giảm khả 
năng lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cản trở, gây khó khăn 
hoặc làm thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng về an toàn, vệ sinh 
lao động của người lao động, người sử dụng lao động. 

e) Phân biệt đối xử về giới trong bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phân biệt đối 
xử vì lý do người lao động từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc khi 
thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc 
sức khỏe của mình; phân biệt đối xử vì lý do đã thực hiện công việc, nhiệm vụ 
bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở của người làm công tác an toàn, vệ 
sinh lao động, an toàn, vệ sinh viên, người làm công tác y tế. 

f) Sử dụng lao động hoặc làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ 
sinh lao động khi chưa được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động. 

g) Trả tiền thay cho việc bồi dưỡng bằng hiện vật. 
h) Gồm tất cả các câu trên 

Đáp án: Câu h 

Câu 79. Khi sơ cứu vết bỏng nhiệt, thao tác nào sau đây không được thực hiện? 

a) Chọc cho các vết bỏng vỡ ra tránh bị phồng nước. 
b) Cho nạn nhân uống nhiều nước. 
c) Ngâm chỗ bị bỏng vào nước mát, sạch. 
d) Dùng băng vô khuẩn băng vết bỏng lại. 

Đáp án: câu a 

Câu 80. Quy định về vị trí đặt túi và hộp cấp cứu ban đầu được nêu trong thông 
tư 19/2016/TT-BYT ngày 15/05/2016 là: 

a) Đặt tại nơi làm việc của người lao động. 
b) Đặt nơi dễ thấy nhất, dễ lấy, có ký hiệu là chữ thập; 
c) Nội dung và số lượng túi sơ cứu được thực hiện theo quy định phụ lục 4 ban 

hành kèm theo thông tư 19/2016/TT-BYT   
d) Gồm cả 03 quy định trên 

Đáp án: Câu d 

Câu 81.  “Người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường ít nhất bằng 30 tháng 
lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị suy giảm khả năng lao 
động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người chết do tai nạn lao động” được 
quy định tại: 

a) Điều 145 Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung. 
b) Điều 146 Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung. 
c) Điều 147 Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung. 

Đáp án: Câu a 

Câu 82. Mục đích của khám sức khỏe định kỳ là: 
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a) Phát hiện triệu chứng, dấu hiệu bệnh lý liên quan đến nghề nghiệp để phát hiện 
sớm bệnh nghề nghiệp và kịp thời điều trị, tổ chức dự phòng bệnh nghề nghiệp. 

b) Theo dõi những người có bệnh mãn tính, có sức khoẻ yếu để có kế hoạch đưa đi 
điều dưỡng, phục hồi chức năng. 

c) Cả 02 câu trên là đúng 
d) Cả 02 câu trên là sai 

Đáp án: Câu c  

Câu 83. Nguyên tắc bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân được qui định tại:                                                            
a) Khoản 1 Điều 138, Bộ luật lao động năm 2012 
b) Điều 7 thông tư 04/2014/TT-BLĐTHXH ngày 12/02/2014 
c) Điều 137, Bộ luật lao động năm 2012 

Đáp án: Câu b 

Câu 84. Quyền và nghĩa vụ về an toàn vệ sinh lao động của người lao động và 
người sử dụng lao động được quy định tại: 

a) Điều 5 và điều 6, Bộ luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 
b) Điều 6 và điều 7, Bộ luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 
c) Điều 7 và điều 8, Bộ luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 

Đáp án: Câu b 

Câu 85. Khoản 2 Điều 14 Bộ Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 qui định người sử 
dụng lao động phải: 

a) Tổ chức huấn luyện cho người lao động những biện pháp làm việc an toàn-vệ 
sinh 

b) Người sử dụng lao động tổ chức huấn luyện cho người lao động làm công việc 
có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và cấp thẻ an toàn trước khi 
bố trí làm công việc này. 

c) Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn, thông báo cho người lao động về những qui 
định, biện pháp làm việc an toàn, vệ sinh và những khả năng tai nạn cần đề 
phòng trong công việc của từng người lao động 

Đáp án: Câu b 

Câu 86. Theo nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 hướng dẫn tổ chức 
thực hiện công tác An toàn Vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong cơ sở lao động, 
câu nào sau đây là SAI khi nói về nguyên tắc tổ chức bộ phận ATVSLĐ? 

a) Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng dưới 300 người lao động, phải bố trí ít nhất 
01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ bán chuyên trách; 

b) Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 300 đến dưới 1.000 người lao động, phải 
bố trí ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên 
trách; 

c) Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng sử dụng trên 1.000 người lao động, phải 
thành lập phòng an toàn, vệ sinh lao động hoặc bố trí ít nhất 2 người làm công 
tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách; 
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d) Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng sử dụng trên 1.000 người lao động, phải 
thành lập phòng an toàn, vệ sinh lao động hoặc bố trí ít nhất 2 người kiêm nhiệm 
làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách. 

Đáp án : câu d 

Câu 87. Câu nào sau đây là SAI khi nói về nguyên tắc tổ chức Mạng lưới an toàn 
vệ sinh viên: 

a) Mỗi tổ sản xuất trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có ít nhất một an toàn, 
vệ sinh viên kiêm nhiệm trong giờ làm việc. Người sử dụng lao động ra quyết 
định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh 
viên sau khi thống nhất ý kiến với Ban chấp hành công đoàn cơ sở nếu cơ sở sản 
xuất, kinh doanh đã thành lập Ban chấp hành công đoàn cơ sở. 

b) An toàn, vệ sinh viên là người lao động trực tiếp, am hiểu chuyên môn và kỹ 
thuật an toàn, vệ sinh lao động; tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành 
các quy định an toàn, vệ sinh lao động và được người lao động trong tổ bầu ra. 

c) An toàn, vệ sinh viên hoạt động dưới sự quản lý và hướng dẫn của Ban chấp 
hành công đoàn cơ sở, trên cơ sở quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ 
sinh viên; phối hợp về chuyên môn, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động trong quá 
trình thực hiện nhiệm vụ với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc 
bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác y tế hoặc 
bộ phận y tế tại cơ sở. 

d) An toàn Vệ sinh viên được Lãnh đạo Đơn vị chỉ định. 

Đáp án: Câu d 

Câu 88. Nội dung của Quản lý vệ sinh lao động được quy định tại thông tư 
19/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 về hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức 
khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp là: 

a) Lập và cập nhật hồ sơ vệ sinh lao động của cơ sở lao động; 
b) Quan trắc môi trường lao động; 
c) Khám sức khỏe trước khi bố trí việc làm, khám sức khỏe định kỳ, khám phát 

hiện bệnh nghề nghiệp và khám định kỳ bệnh nghề nghiệp; 
d) Kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những ảnh hưởng của yếu tố có hại trong 

môi trường lao động đối với sức khỏe; 
e) Vệ sinh phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao  sức khỏe 

tại nơi làm việc; 
f) Bảo đảm đáp ứng yêu cầu về công trình vệ sinh, phúc lợi tại nơi làm việc quy 

định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này; 
g) Tổ chức lực lượng sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động tại nơi làm việc (sau đây gọi 

tắt là sơ cứu, cấp cứu) và bảo đảm trang thiết bị sơ cứu, cấp cứu. 
h) 7 câu trên đều đúng 

Đáp án: Câu h 

Câu 89. Hình thức bồi dưỡng nào sau đây áp dụng cho những người trực tiếp làm 
việc tại môi trường có yếu tố độc hại? 
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a) Bồi dưỡng bằng hiện vật  
b) Bồi dưỡng bằng tiền 
c) Tổ chức đi du lịch 
d) b và c đều đúng 

Đáp án: Câu a 

Câu 90. Bệnh nghề nghiệp xảy ra do nguyên nhân: 
a) Tiếp xúc với yếu tố, môi trường làm việc nguy hiểm trong quá trình làm việc. 
b) Tiếp xúc với yếu tố, môi trường làm việc thường xuyên độc hại. 
c) Do tai nạn lao động, ngộ độc thực phẩm/hoá chất. 
d) Cả a, b, c 

Đáp án: Câu b 

Câu 91. Hồ sơ về quản lý sức khỏe cá nhân đối với người lao động tại thông tư 
19/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016? 

a) Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc Phiếu khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc 
đối với trường hợp người lao động tiếp xúc với yếu tố có hại gây bệnh nghề 
nghiệp, người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và 
đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định hiện hành của pháp luật; 

b) Sổ khám sức khỏe định kỳ hoặc Sổ khám sức khỏe phát hiện bệnh nghề nghiệp 
đối với trường hợp người lao động tiếp xúc với yếu tố có hại gây bệnh nghề 
nghiệp, người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và 
đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định hiện hành của pháp luật; 

c) Hồ sơ bệnh nghề nghiệp của người lao động (nếu có); 
d) Giấy ra viện, giấy nghỉ ốm hoặc các giấy tờ điều trị có liên quan (nếu có) 
e) Tất cả câu trên 

Đáp án: câu e 

Câu 92. Theo nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định về tổ chức bộ 
phận y tế đối với cơ sở không bố trí được người làm công tác y tế hoặc không 
thành lập được bộ phận y tế thì cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện theo quy 
định sau: 

a) Ký hợp đồng với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ năng lực để cung cấp đủ số 
lượng người làm công tác y tế theo quy định nêu trên; có mặt kịp thời tại cơ sở 
sản xuất, kinh doanh khi xảy ra các trường hợp khẩn cấp trong thời hạn 30 phút 
đối với vùng đồng bằng, thị xã, thành phố và 60 phút đối vùng núi, vùng sâu, 
vùng xa. 

b) Thông báo thông tin cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên với Sở Y tế cấp tỉnh, nơi 
cơ sở có trụ sở chính. 

c) Không cần quan tâm đến công tác tổ chức y tế 
d) Gồm cả 2 câu a) và b). 

Đáp án: câu d 

Câu 93. Điều nào sau đây là SAI khi nói về nguyên tắc bồi dưỡng bằng hiện vật? 
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a) Việc tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật phải thực hiện trong ca hoặc ngày làm 
việc, bảo đảm thuận tiện và vệ sinh. 

b) Không được trả bằng tiền;  
c) Có thể trả bằng tiền nếu Đơn vị có ít lao động hoặc lao động phân tán 
d) Không được đưa vào đơn giá tiền lương 

Đáp án: Câu c 

Câu 94. Điều kiện để người lao động được bồi dưỡng bằng hiện vật 
a) Làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, 

độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động – Thương 
binh và Xã hội ban hành; 

b) Đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy 
hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế 
hoặc trực tiếp tiếp xúc với các nguồn lây nhiễm bệnh. 

c) Phải đáp ứng cả 02 điều kiện trên 

Đáp án: Câu c 

Câu 95. Việc thành lập mạng lưới An toàn - Vệ sinh viên do ai ra quyết định? 
a) Người sử dụng lao động 
b) Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở 
c) Người sử dụng lao động phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở 
d) Cả 3 đều sai. 

Đáp án: Câu a 

Câu 96. Tuyên bố nào sao đây không phải là Tiêu chuẩn của An toàn - Vệ sinh 
viên  

a) Phải là người lao động trực tiếp, am hiểu chuyên môn và kỹ thuật an toàn, vệ 
sinh lao động. 

b) Tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn, vệ sinh lao 
động và được người lao động trong tổ bầu ra. 

c) Chức danh tối thiểu phải là Tổ Trưởng sản xuất 
d) An toàn, vệ sinh viên làm việc kiêm nhiệm trong giờ làm việc.  

Đáp án: Câu c 

Câu 97. Tại Điều 3 của Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH quy định người sử 
dụng lao động áp dụng bắt buộc việc đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh 
lao động vào các thời điểm sau: 

a) Đánh giá định kỳ trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh ít nhất 01 lần 
trong một năm, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác. Thời 
điểm đánh giá định kỳ do người sử dụng lao động quyết định. 

b) Đánh giá bổ sung khi thay đổi về nguyên vật liệu, công nghệ, tổ chức sản xuất, 
khi xảy ra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động 
nghiêm trọng. 

c) Đánh giá lần đầu khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
d) Cả ba câu (a), (b) và (c) đều đúng 

Đáp án: Câu d 
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Câu 98. Nội dung nào dưới đây không phải là căn cứ để lập kế hoạch An toàn - Vệ 
sinh lao động 

a) Đánh giá rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; việc kiểm soát yếu 
tố nguy hiểm, yếu tố có hại và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp. 

b) Kết quả thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động năm trước. 
c) Các kiến nghị quan trọng của khách hàng về chất lượng.  
d) Nhiệm vụ, phương hướng kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tình hình lao động 

của năm kế hoạch;  

Đáp án: Câu c 

Câu 99. Câu nào dưới đây không phải là trách nhiệm của Người sử dụng lao động 
đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy định tại Điều 38 
của Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015. 

a) Sắp xếp công việc phù hợp theo nguyện vọng. 
b) Trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động mà do lỗi của chính họ gây ra 

một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 4 Điều 38 với mức suy 
giảm khả năng lao động tương ứng; 

c) Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi 
của chính người này gây ra và cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp theo mức 
quy định. 

d) Kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho người lao động bị tai nạn lao động và phải tạm ứng 
chi phí sơ cứu, cấp cứu và điều trị cho người lao động bị tai nạn lao động hoặc 
bệnh nghề nghiệp. 

Đáp án: Câu a 

Câu 100. Công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động 
được quy định trong văn bản nào? 

a) Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/12/2008 
b) Thông tư Liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011 
c) Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 và số 41/2011/TT-

BLĐTBXH ngày 28/12/2011 
d) Luật ATVSLĐ số 84/2015/QH13 ngày 10/7/2015 và NĐ 44/2016/NĐ-CP 

ngày 15/5/2016 

Đáp án: Câu d 

Câu 101. Đơn vị nào dưới đây không đủ điều kiện huấn luyện an toàn lao động theo 
Nghị định số 44/2016/NĐ-CP, ngày 15/5/2016 

a) Sở lao động thương binh xã hội 
b) Công ty hoặc doanh nghiệp chưa được cấp phép 
c) Trung tâm huấn luyện an toàn lao động 
d) Tổ chức huấn luyện được Bộ LĐTBXH hoặc Sở LĐTBXH phân loại (Hạng 

A, B, C) và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện theo hạng 
đã được phân loại, được quy định tại Điều 26 của Nghị định này. 

Đáp án: Câu b 

Câu 102. Điều 150 Bô ̣Luâṭ Lao đôṇg sửa đổi bổ sung quy điṇh khi tuyển duṇg và 
sắp xếp lao đôṇg, người sử duṇg lao đôṇg phải: 

a) Tổ chức huấn luyêṇ cho người lao đôṇg những biêṇ pháp làm viêc̣ an toàn-vê ̣
sinh. 
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b) Tổ chức huấn luyêṇ về an toàn lao đôṇg, vê ̣sinh lao đôṇg cho người lao đôṇg, 
người hoc̣ nghề, tâp̣ nghề khi tuyển duṇg và sắp xếp lao đôṇg, hướng dâñ quy 
điṇh về an toàn lao đôṇg, vê ̣sinh lao đôṇg cho người đến thăm quan, làm viêc̣ 
taị nơi cơ sở thuôc̣ phaṃ vi quản lý của người sử duṇg lao đôṇg 

c) Căn cứ vào tiêu chuẩn sức khoẻ quy điṇh cho từng loaị công viêc̣, tổ chức huấn 
luyêṇ, hướng dâñ, thông báo cho người lao đôṇg về những quy điṇh, biêṇ pháp 
làm viêc̣ an toàn, vê ̣sinh và những khả năng tai naṇ cần đề phòng trong công 
viêc̣ của từng người lao đôṇg 

Đáp án: Câu b 

 

B - PHẦN THI TRẢ LỜI CÂU HỎI 

I. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Câu 1. Anh (Chị) hãy cho biết những hoạt động bảo vệ môi trường nào được 
khuyến khích theo Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13: 

Trả lời: 
Căn cứ theo Điều 6 của Luật, những hoạt động bảo vệ môi trường được khuyến khích bao gồm: 

1. Truyền thông, giáo dục và vận động mọi người tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ 
sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học. 

2. Bảo vệ, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. 
3. Giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng và tái chế chất thải. 
4. Hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển, sử dụng năng lượng sạch, năng 

lượng tái tạo; giảm thiểu phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, phá hủy tầng ôzôn. 
5. Đăng ký cơ sở, sản phẩm thân thiện với môi trường; sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng sản 

phẩm thân thiện với môi trường. 
6. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao, ứng dụng công nghệ xử lý, tái chế chất thải, công 

nghệ thân thiện với môi trường. 
7. Đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất thiết bị, dụng cụ bảo vệ môi trường; cung cấp dịch vụ 

bảo vệ môi trường; thực hiện kiểm toán môi trường; tín dụng xanh; đầu tư xanh. 
8. Bảo tồn và phát triển nguồn gen bản địa; lai tạo, nhập nội các nguồn gen có giá trị kinh 

tế và có lợi cho môi trường. 
9. Xây dựng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, khu dân cư thân thiện với môi trường. 
10. Phát triển các hình thức tự quản và tổ chức hoạt động dịch vụ giữ gìn vệ sinh môi trường 

của cộng đồng dân cư. 
11. Hình thành nếp sống, thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường, xóa bỏ hủ tục gây hại đến 

môi trường. 
12. Đóng góp kiến thức, công sức, tài chính cho hoạt động bảo vệ môi trường; thực hiện 

hợp tác công tư về bảo vệ môi trường. 

Câu 2. Anh (Chị) hãy cho biết những hành vi nào bị nghiêm cấm theo Luật Bảo 
vệ Môi trường số 55/2014/: 

Trả lời: 
Căn cứ theo Điều 7 của Luật, những hành vi bị nghiêm cấm bao gồm: 

1. Phá hoại, khai thác trái phép nguồn tài nguyên thiên nhiên. 
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2. Khai thác nguồn tài nguyên sinh vật bằng phương tiện, công cụ, phương pháp hủy diệt, 
không đúng thời vụ và sản lượng theo quy định của pháp luật. 

3. Khai thác, kinh doanh, tiêu thụ các loài thực vật, động vật hoang dã thuộc danh mục 
loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy 
định. 

4. Vận chuyển, chôn lấp chất độc, chất phóng xạ, chất thải và chất nguy hại khác không 
đúng quy trình kỹ thuật về bảo vệ môi trường. 

5. Thải chất thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; các chất độc, chất 
phóng xạ và chất nguy hại khác vào đất, nguồn nước và không khí. 

6. Đưa vào nguồn nước hóa chất độc hại, chất thải, vi sinh vật chưa được kiểm định và tác 
nhân độc hại khác đối với con người và sinh vật. 

7. Thải khói, bụi, khí có chất hoặc mùi độc hại vào không khí; phát tán bức xạ, phóng xạ, 
các chất ion hóa vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 

8. Gây tiếng ồn, độ rung vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 
9. Nhập khẩu, quá cảnh chất thải từ nước ngoài dưới mọi hình thức. 
10. Nhập khẩu, quá cảnh động vật, thực vật chưa qua kiểm dịch; vi sinh vật ngoài danh mục 

cho phép. 
11. Sản xuất, kinh doanh sản phẩm gây nguy hại cho con người, sinh vật và hệ sinh thái; 

sản xuất, sử dụng nguyên liệu, vật liệu xây dựng chứa yếu tố độc hại vượt quá quy chuẩn 
kỹ thuật môi trường. 

12. Phá hoại, xâm chiếm trái phép di sản thiên nhiên, khu bảo tồn thiên nhiên. 
13. Xâm hại công trình, thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động bảo vệ môi trường. 
14. Hoạt động trái phép, sinh sống ở khu vực được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác 

định là khu vực cấm do mức độ đặc biệt nguy hiểm về môi trường đối với con người. 
15. Che giấu hành vi hủy hoại môi trường, cản trở hoạt động bảo vệ môi trường, làm sai 

lệch thông tin dẫn đến gây hậu quả xấu đối với môi trường. 
16. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vượt quá quyền hạn hoặc thiếu trách nhiệm của người có 

thẩm quyền để làm trái quy định về quản lý môi trường 

Câu 3. Anh (Chị) hãy cho biết các yêu cầu của Luật Bảo vệ Môi trường số 
55/2014/QH13 đối với công tác bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ? 

Trả lời: 
Theo Khoản 1 Điều 68, Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải đáp ứng các yêu cầu 

về bảo vệ môi trường sau: 

a) Thu gom, xử lý nước thải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường; 
b) Thu gom, phân loại, lưu giữ, xử lý, thải bỏ chất thải rắn theo quy định của pháp 

luật; 
c) Giảm thiểu, thu gom, xử lý bụi, khí thải theo quy định của pháp luật; bảo đảm 

không để rò rỉ, phát tán khí độc hại ra môi trường; hạn chế tiếng ồn, độ rung, 
phát sáng, phát nhiệt gây ảnh hưởng xấu đối với môi trường xung quanh và 
người lao động; 

d) Bảo đảm nguồn lực, trang thiết bị đáp ứng khả năng phòng ngừa và ứng phó sự 
cố môi trường; 

e) Xây dựng và thực hiện phương án bảo vệ môi trường. 
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Câu 4. Anh (Chị) hãy cho biết các yêu cầu của Luật Bảo vệ Môi trường số 
55/2014/QH13 đối với hoạt động xây dựng? 

Trả lời: 
Theo Điều 73, hoạt động xây dựng phải thực hiện các yêu cầu bảo vệ môi trường như 

sau: 

1. Quy hoạch xây dựng phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường. 
2. Trong thiết kế xây dựng và dự toán của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát 

sinh chất thải tác động xấu đến môi trường phải có hạng mục công trình xử lý chất thải 
theo quy định của pháp luật. 

3. Việc thi công công trình xây dựng phải bảo đảm các yêu cầu bảo vệ môi trường sau: 
a) Công trình xây dựng trong khu dân cư phải có biện pháp bảo đảm không phát 

tán bụi, nhiệt, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi 
trường; 

b) Việc vận chuyển vật liệu xây dựng phải được thực hiện bằng phương tiện bảo 
đảm yêu cầu kỹ thuật, không làm rò rỉ, rơi vãi, gây ô nhiễm môi trường; 

c) Nước thải, chất thải rắn và các loại chất thải khác phải được thu gom, xử lý bảo 
đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 

Câu 5. Anh (Chị) hãy cho biết các quy định của Luật Bảo vệ Môi trường số 
55/2014/QH13 đối với việc bảo vệ môi trường nơi công cộng? 

Trả lời:  
Theo Điều 81, nội dung bảo vệ môi trường nơi công cộng có các quy định sau: 

1. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo vệ 
môi trường và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng; phân loại, chuyển rác thải vào thùng chứa 
rác công cộng hoặc đúng nơi quy định tập trung rác thải; không để vật nuôi gây mất vệ 
sinh nơi công cộng. 

2. Tổ chức, cá nhân quản lý công viên, khu vui chơi, giải trí, khu du lịch, chợ, nhà ga, bến 
xe, bến tàu, bến cảng, bến phà và khu vực công cộng khác có trách nhiệm sau: 

a) Bố trí nhân lực thu gom chất thải, làm vệ sinh môi trường trong phạm vi quản 
lý; 

b) Bố trí công trình vệ sinh công cộng; phương tiện, thiết bị thu gom chất thải đáp 
ứng nhu cầu giữ gìn vệ sinh môi trường; 

c) Niêm yết quy định về giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. 

Câu 6. Anh (Chị) hãy cho biết các quy định của Luật Bảo vệ Môi trường số 
55/2014/QH13 đối với việc phân loại, thu gom, lưu giữ và vận chuyển chất thải 
nguy hại? 

Trả lời: 
Căn cứ theo các Điều 91 và 92, công tác phân loại, thu gom, lưu giữ và vận chuyển chất 

thải nguy hại phải tuân thủ các quy định sau: 

1. Chủ nguồn thải chất thải nguy hại phải tổ chức phân loại, thu gom, lưu giữ và xử lý đạt 
quy chuẩn kỹ thuật môi trường; trường hợp chủ nguồn thải chất thải nguy hại không có 
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khả năng xử lý chất thải nguy hại đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường phải chuyển giao 
cho cơ sở có giấy phép xử lý chất thải nguy hại. 

2. Chất thải nguy hại phải được lưu giữ trong phương tiện, thiết bị chuyên dụng bảo đảm 
không tác động xấu đến con người và môi trường. 

3. Chất thải nguy hại phải được vận chuyển bằng phương tiện, thiết bị chuyên dụng phù 
hợp và được ghi trong giấy phép xử lý chất thải nguy hại. 

4. Chất thải nguy hại được vận chuyển sang nước khác phải tuân thủ các điều ước quốc tế 
mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

Câu 7. Anh (Chị) hãy cho biết theo quy định chung thì nước thải phải được quản 
lý  như thế nào? Khi nào nước thải phải được quản lý theo quy định về chất 
thải nguy hại?  

Trả lời: 
Căn cứ các Điều 99 và Điều 100 của Luật Bảo vệ môi trường: 

1. Nước thải phải được thu gom, xử lý bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 
2. Nước thải có yếu tố nguy hại vượt ngưỡng quy định phải được quản lý theo quy định 

về chất thải nguy hại. 
3. Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải được quản lý theo quy định của pháp luật về quản 

lý chất thải rắn; bùn thải có yếu tố nguy hại vượt ngưỡng quy định phải được quản lý 
theo quy định của pháp luật về chất thải nguy hại. 

Câu 8. Anh (Chị) hãy cho biết theo quy định chung về về quan trắc chất lượng 
nước thải đối với cơ sở quản lý hệ thống xử lý nước thải; cơ sở sản xuất, kinh 
doanh?  

Trả lời: 
1. Chủ quản lý hệ thống xử lý nước thải phải thực hiện quan trắc định kỳ nước thải trước 

và sau khi xử lý. Số liệu quan trắc được lưu giữ làm căn cứ để kiểm tra hoạt động của 
hệ thống xử lý nước thải. 

2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô xả thải lớn và có nguy cơ tác hại đến 
môi trường phải tổ chức quan trắc môi trường nước thải tự động và chuyển số liệu cho 
cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường. 

Câu 9. Câu 9: Anh (Chị) hãy cho biết các quy định của Luật Bảo vệ Môi trường 
số 55/2014/QH13 đối với việc quản lý và kiểm soát bụi, khí thải? 

Trả lời: 
Căn cứ theo Điều 102, quy định về quản lý và kiểm soát bụi, khí thải gồm: 

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát tán bụi, khí thải phải 
kiểm soát và xử lý bụi, khí thải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 

2. Phương tiện giao thông, máy móc, thiết bị, công trình xây dựng phát tán bụi, khí thải 
phải có bộ phận lọc, giảm thiểu khí thải, thiết bị che chắn hoặc biện pháp khác để giảm 
thiểu bụi bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 

3. Bụi, khí thải có yếu tố nguy hại vượt ngưỡng quy định phải được quản lý theo quy định 
của pháp luật về quản lý chất thải nguy hại. 
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Câu 10. Anh (Chị) hãy cho biết các quy định của Luật Bảo vệ Môi trường số 
55/2014/QH13 đối với việc quản lý và kiểm soát tiếng ồn, độ rung và bức xạ? 

Trả lời: 
Căn cứ theo Điều 103, quy định về quản lý và kiểm soát tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, 

bức xạ gồm: 

1. Tổ chức, cá nhân gây tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ phải kiểm soát, xử lý bảo đảm 
quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 

2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu dân cư gây tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, 
bức xạ phải thực hiện biện pháp giảm thiểu, không làm ảnh hưởng đến cộng đồng dân 
cư. 

3. Tổ chức, cá nhân quản lý tuyến đường có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao 
gây tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ phải có biện pháp giảm thiểu, đáp ứng quy chuẩn 
kỹ thuật môi trường. 

4. Cấm sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, kinh doanh và sử dụng pháo nổ. Việc sản xuất, 
nhập khẩu, vận chuyển, kinh doanh và sử dụng pháo hoa theo quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ. 

Câu 11. Anh (Chị) hãy cho biết các quy định của Luật Bảo vệ Môi trường số 
55/2014/QH13 về  công tác phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với cơ 
sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và phương tiện vận tải? 

Trả lời: 
 Căn cứ theo các Điều 108, 109 và 110, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phương 

tiện vận tải có nguy cơ gây ra sự cố môi trường phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau: 

a) Lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; 
b) Lắp đặt thiết bị, dụng cụ, phương tiện ứng phó sự cố môi trường; 
c) Đào tạo, huấn luyện, xây dựng lực lượng tại chỗ ứng phó sự cố môi trường; 
d) Thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên, áp dụng biện pháp an toàn theo quy 

định của pháp luật; 
e) Có biện pháp loại trừ nguyên nhân gây ra sự cố môi trường khi phát hiện có dấu 

hiệu sự cố môi trường. 
f) Tổ chức, cá nhân gây ra sự cố môi trường phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp 

để bảo đảm an toàn cho người và tài sản; tổ chức cứu người, tài sản và kịp thời 
thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi 
trường nơi xảy ra sự cố; 

g) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm xây dựng năng lực phòng 
ngừa và ứng phó sự cố môi trường. 

Câu 12. Anh (Chị) hãy cho biết các quy định của Luật Bảo vệ Môi trường số 
55/2014/QH13 về  trách nhiệm khắc phục sự cố môi trường đối với tổ chức, cá 
nhân? 

Trả lời: 
Căn cứ theo Điều 112 quy định về Trách nhiệm khắc phục sự cố môi trường, tổ chức, 

cá nhân gây sự cố môi trường có trách nhiệm sau: 
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a) Thực hiện yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong 
quá trình điều tra, xác định phạm vi, giới hạn, mức độ, nguyên nhân, biện pháp 
khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường; 

b) Tiến hành ngay biện pháp ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm môi trường và 
hạn chế sự lan rộng, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của nhân dân trong 
vùng; 

c) Thực hiện biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường theo yêu cầu 
của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; 

d) Bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật có 
liên quan; 

e) Báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường việc ứng phó và khắc 
phục sự cố môi trường. 

Câu 13. Anh (Chị) hãy cho biết các quy định của Luật Bảo vệ Môi trường (số 
55/2014/QH13) và Nghị định liên quan (số 18/2015/NĐ-CP) về trách nhiệm của 
chủ dự án sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt?  

Trả lời: 
Căn cứ theo Điều 26 của Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13, trách nhiệm của 

chủ đầu tư dự án sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt gồm: 

1. Thực hiện các yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. 
2. Trường hợp thay đổi quy mô, công suất, công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi 

trường so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt 
nhưng chưa đến mức phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định 
tại điểm c khoản 1 Điều 20 của Luật này, chủ đầu tư dự án phải giải trình với cơ quan 
phê duyệt và chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan phê duyệt 
báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 16 của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, các trách nhiệm 
cụ thể của chủ dự án sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt còn bao 
gồm: 

1. Trong trường hợp cần thiết, điều chỉnh nội dung dự án đầu tư để bảo đảm các biện pháp, 
công trình bảo vệ môi trường theo yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá 
tác động môi trường. 

2. Lập kế hoạch quản lý môi trường của dự án trên cơ sở chương trình quản lý và giám sát 
môi trường đã đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và niêm yết công 
khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện 
đánh giá tác động môi trường theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3. Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu quy định tại các Điều 26 và Điều 27 Luật Bảo vệ môi 
trường. 

4. Thông báo bằng văn bản đến các tổ chức nơi tiến hành tham vấn, cơ quan đã phê duyệt 
báo cáo đánh giá tác động môi trường về kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình 
xử lý chất thải phục vụ giai đoạn vận hành (từng giai đoạn hoặc toàn bộ dự án) trước 
khi tiến hành vận hành thử nghiệm ít nhất mười (10) ngày làm việc. Thời gian vận hành 
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thử nghiệm không quá sáu (06) tháng; việc kéo dài thời gian vận hành thử nghiệm phải 
được sự chấp thuận của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

5. Lập, phê duyệt và thực hiện kế hoạch thu dọn vệ sinh lòng hồ trước khi tích nước trong 
trường hợp dự án có nội dung đầu tư xây dựng hồ chứa thủy lợi hoặc hồ chứa thủy điện; 
thực hiện việc tích nước sau khi được cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 
trường kiểm tra, chấp thuận bằng văn bản. 

6. Đối với các trường hợp quy định tại cột 4 Phụ lục II Nghị định này, chủ dự án phải báo 
cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự 
án trên cơ sở báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và các văn bản 
đề nghị điều chỉnh đã được chấp thuận (nếu có) gửi cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá 
tác động môi trường để kiểm tra, xác nhận hoàn thành trước khi đưa dự án vào vận hành 
chính thức. Đối với dự án đầu tư có nhiều giai đoạn, việc báo cáo kết quả thực hiện các 
công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án được thực hiện theo 
từng giai đoạn của dự án. 

7. Báo cáo bằng văn bản và chỉ được thực hiện những thay đổi liên quan đến phạm vi, quy 
mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự 
án sau khi có ý kiến chấp thuận của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 
trường. 

Câu 14. Anh (Chị) hãy cho biết các quy định của Luật Bảo vệ Môi trường (số 
55/2014/QH13) về trách nhiệm của chủ dự án trước khi đưa dự án vào giai đoạn 
vận hành?  

Trả lời: 
Căn cứ theo Điều 27, trách nhiệm của chủ đầu tư trước khi đưa dự án vào vận hành 

gồm: 

1. Tổ chức thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh 
giá tác động môi trường. 

2. Phải báo cáo cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kết quả thực hiện 
các công trình bảo vệ môi trường phục vụ vận hành dự án đối với dự án lớn, có nguy cơ 
tác động xấu đến môi trường do Chính phủ quy định. Những dự án này chỉ được vận 
hành sau khi cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kiểm tra, xác 
nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. 

Câu 15. Anh (Chị) hãy cho biết Hệ thống quản lý môi trường theo quy định của 
Nghị định số 19/2015/NĐ-CP gồm các nội dung nào? Hệ thống quản lý môi 
trường nào được pháp luật cho phép áp dụng thay thế Hệ thống được quy định 
trong Nghị định số 19/2015/NĐ-CP?  

Trả lời: 
1. Nội dung hệ thống quản lý môi trường được quy định tại Điều 27 Nghị định 

19/2015/NĐ-CP gồm: 
a) Kế hoạch hoặc quy trình vận hành các cơ sở sản xuất phù hợp với các quy định 

pháp luật về bảo vệ môi trường; 
b) Cam kết sử dụng các quy trình, thiết bị sản xuất hiệu quả để tiết kiệm năng lượng 

và nguyên liệu thô, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; 
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c) Thiết lập và duy trì quy trình theo dõi liên tục các tác động môi trường của hoạt 
động sản xuất; mục tiêu và chỉ tiêu về môi trường đối với hoạt động bảo vệ môi 
trường và đánh giá hiệu quả của chúng; 

d) Xác định, thực hiện và duy trì vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của lãnh đạo và 
nhân viên cơ sở về bảo vệ môi trường; bố trí cán bộ phụ trách quản lý môi 
trường; cung cấp nguồn lực cần thiết để thực hiện công tác bảo vệ môi trường 
của cơ sở; 

e) Chương trình nâng cao nhận thức cho người lao động, công nhân viên về tác 
động của hoạt động sản xuất tại cơ sở đối với môi trường và các biện pháp để 
giảm thiểu các tác động đó (ít nhất một năm một lần); 

f) Chính sách ưu tiên cho các nhà cung cấp và các nhà thầu được công nhận là cơ 
sở thân thiện với môi trường hoặc có sản phẩm được dán nhãn sinh thái; 

g) Kế hoạch công bố báo cáo môi trường hằng năm; kế hoạch thông tin cho khách 
hàng và cộng đồng xung quanh các biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường. 

2. Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 với chứng chỉ còn hiệu lực 
được pháp luật cho phép áp dụng thay thế Hệ thống quản lý môi trường được quy định 
tại Điều 27 Nghị định 19/2015/NĐ-CP. 

Câu 16. Anh (Chị) hãy cho biết các trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải nguy 
hại theo quy định của Nghị định số 38/2015/NĐ-CP?  

Trả lời: 
Theo Điều 7, trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải nguy hại gồm: 

1. Đăng ký với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh chất thải nguy hại 
theo quy định. 

2. Có biện pháp giảm thiểu phát sinh chất thải nguy hại; tự chịu trách nhiệm về việc phân 
định, phân loại, xác định số lượng chất thải nguy hại phải báo cáo và quản lý. 

3. Có khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại; lưu giữ chất thải nguy hại trong các bao 
bì hoặc thiết bị lưu chứa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định. 

4. Trường hợp không tự tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý, thu hồi năng lượng từ chất 
thải nguy hại tại cơ sở, chủ nguồn thải chất thải nguy hại phải ký hợp đồng để chuyển 
giao chất thải nguy hại với tổ chức, cá nhân có giấy phép phù hợp. 

5. Chủ nguồn thải chất thải nguy hại có trách nhiệm định kỳ 06 (sáu) tháng báo cáo về việc 
lưu giữ chất thải nguy hại tại cơ sở phát sinh với Sở Tài nguyên và Môi trường bằng 
văn bản riêng hoặc kết hợp trong báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ khi chưa 
chuyển giao được trong các trường hợp sau: 

a) Chưa có phương án vận chuyển, xử lý khả thi; 
b) Chưa tìm được chủ xử lý chất thải nguy hại phù hợp. 

6. Lập, sử dụng, lưu trữ và quản lý chứng từ chất thải nguy hại, báo cáo quản lý chất thải 
nguy hại (định kỳ và đột xuất) và các hồ sơ, tài liệu, nhật ký liên quan đến công tác quản 
lý chất thải nguy hại theo quy định. 

7. Khi chấm dứt hoạt động phát sinh chất thải nguy hại, phải thông báo bằng văn bản cho 
Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh chất thải nguy hại trong thời gian 
không quá 06 (sáu) tháng. 
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Câu 17. Anh (Chị) hãy cho biết chất thải rắn sinh hoạt được phân loại như thế nào 
theo quy định của pháp luật bảo vệ môi trường? 

Trả lời: 
Theo Điều 15 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP, chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại 

nguồn phù hợp với mục đích quản lý, xử lý thành các nhóm như sau: 

a) Nhóm hữu cơ dễ phân hủy (nhóm thức ăn thừa, lá cây, rau, củ, quả, xác động 
vật); 

b) Nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế (nhóm giấy, nhựa, kim loại, cao su, ni 
lông, thủy tinh); 

c) Nhóm còn lại. 

Câu 18. Anh (Chị) hãy cho biết các trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải rắn 
công nghiệp thông thường theo quy định của Nghị định số 38/2015/NĐ-CP?  

Trả lời: 
Theo Điều 30, trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải rắn công nghiệp thông thường 

gồm: 

1. Thực hiện trách nhiệm phân định, phân loại, lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông 
thường theo quy định. 

2. Tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng hoặc ký hợp đồng 
chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông 
thường. 

3. Định kỳ báo cáo tình hình phát sinh, quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường 
trong báo cáo giám sát môi trường định kỳ. 

Câu 19. Anh (Chị) hãy cho biết các yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý đối với chủ 
nguồn thải khi chuyển giao chất thải nguy hại theo quy định của Thông tư số 
36/2015/TT-BTNMT?  

Trả lời: 
 Theo các Khoản 3, 4 và 5 tại Điều 7 của Thông tư, các yêu cầu khi chuyển giao CTNH 
áp dụng đối với chủ nguồn thải CTNH gồm: 

a) Chỉ ký hợp đồng chuyển giao CTNH với các tổ chức, cá nhân có Giấy phép xử 
lý CTNH hoặc Giấy phép quản lý CTNH phù hợp; 

b) Khi có nhu cầu xuất khẩu CTNH để xử lý ở nước ngoài, chủ nguồn thải CTNH 
phải tuân thủ Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới các 
CTNH và việc tiêu hủy chúng (sau đây gọi tắt là Công ước Basel) theo quy định 
tại Điều 23 Thông tư này. 

c) Sử dụng chứng từ CTNH mỗi lần chuyển giao CTNH theo quy định  
d) Sau thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày chuyển giao CTNH, nếu không nhận 

được hai liên cuối cùng của chứng từ CTNH mà không có lý do hợp lý bằng văn 
bản từ phía tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTNH thì chủ nguồn thải CTNH báo cáo 
Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Tổng cục Môi trường để kiểm tra, xử lý theo 
quy định của pháp luật. 
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Câu 20. Anh (Chị) hãy cho biết các yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý đối với 
thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại theo quy định của Thông tư số 36/2015/TT-
BTNMT?  

Trả lời: 
Thiết bị lưu chứa (có vỏ cứng với cỡ lớn hơn các bao bì thông thường, như các bồn, bể, 

công ten nơ...) phải đáp ứng các yêu cầu chung như sau: 

1. Bảo đảm lưu chứa an toàn CTNH, có gia cố hoặc thiết kế đặc biệt tại điểm tiếp nối và 
vị trí xếp, dỡ hoặc nạp, xả chất thải để tránh rò rỉ. 

2. Kết cấu cứng chịu được va chạm, không bị hư hỏng, biến dạng, rách vỡ bởi trọng lượng 
chất thải trong quá trình sử dụng. 

3. Có biển dấu hiệu cảnh báo theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707:2009 về chất thải 
nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa (sau đây viết tắt là TCVN 6707:2009) với 
kích thước ít nhất 30 (ba mươi) cm mỗi chiều. 

4. Thiết bị lưu chứa CTNH ở thể lỏng hoặc có thành phần nguy hại dễ bay hơi phải có nắp 
đậy kín, biện pháp kiểm soát bay hơi, đặc biệt tại điểm nạp, xả, biện pháp kiểm soát nạp 
đầy tràn để bảo đảm mức chứa cao nhất cách giới hạn trên của thiết bị lưu chứa 10 
(mười) cm. 

5. Trường hợp thiết bị lưu chứa CTNH không có các thành phần nguy hại dễ bay hơi thì 
có thể không cần nắp đậy kín nhưng phải có mái hoặc biện pháp che hoàn toàn nắng, 
mưa khác và biện pháp kiểm soát gió trực tiếp vào bên trong. 

6. Thiết bị lưu chứa CTNH có dung tích từ 02 (hai) m3 trở lên và đáp ứng các quy định tại 
Mục này được đặt ngoài trời nhưng phải đảm bảo kín khít, không bị nước mưa lọt vào. 

7. Trường hợp lưu chứa loại hoặc nhóm CTNH có khả năng phản ứng hóa học với nhau 
trong cùng thiết bị lưu chứa thì phải có biện pháp cách ly bảo đảm loại hoặc nhóm 
CTNH không tiếp xúc với nhau trong quá trình lưu chứa. 

Câu 21. Anh (Chị) hãy cho biết các yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý đối với 
khu vực lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định của Thông tư số 36/2015/TT-
BTNMT?  

Trả lời: 
Khu vực lưu giữ CTNH (không bắt buộc phải xây dựng dưới dạng kho) phải đáp ứng 

các yêu cầu chung như sau: 

1. Mặt sàn trong khu vực lưu giữ CTNH bảo đảm kín khít, không bị thẩm thấu và tránh 
nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào. 

2. Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ CTNH, trừ các thiết bị lưu chứa 
CTNH với dung tích lớn hơn 02 (hai) m3 thì được đặt ngoài trời; có biện pháp hoặc 
thiết kế để hạn chế gió trực tiếp vào bên trong. 

3. Có biện pháp cách ly với các loại hoặc nhóm CTNH khác có khả năng phản ứng hóa 
học với nhau. 

4. Khu lưu giữ CTNH phải được bảo đảm không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có 
sự cố rò rỉ, đổ tràn.  

5. Khu vực lưu giữ CTNH dễ cháy, nổ bảo đảm khoảng cách không dưới 10 (mười) m với 
lò hơi và các thiết bị đốt khác. 
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6. Chất thải lỏng có PCB, các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy thuộc đối tượng quản lý 
của Công ước Stockholm và các thành phần nguy hại hữu cơ halogen khác (vượt ngưỡng 
CTNH theo quy định tại QCKTMT về ngưỡng CTNH) phải được chứa trong các bao bì 
cứng hoặc thiết bị lưu chứa đặt trên các tấm nâng và không xếp chồng lên nhau. 

7. Khu vực lưu giữ CTNH phải được trang bị như sau: 
a) Thiết bị phòng cháy chữa cháy theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về 

phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. 
b) Vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường 

hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn CTNH ở thể lỏng. 
c) Biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại CTNH được lưu giữ theo 

TCVN 6707:2009 với kích thước ít nhất 30 (ba mươi) cm mỗi chiều. 

Câu 22. Anh (Chị) hãy liệt kê các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật 
Tài nguyên nước số 17/2012/QH13? 

Trả lời: 
Căn cứ theo Điều 9, các hành vi bị nghiêm cấm gồm: 

1. Đổ chất thải, rác thải, đổ hoặc làm rò rỉ các chất độc hại vào nguồn nước và các hành vi 
khác gây ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước. 

2. Xả nước thải, đưa các chất thải vào vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; xả 
nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật vào nguồn 
nước.  

3. Xả khí thải độc hại trực tiếp vào nguồn nước; xả nước thải vào lòng đất thông qua các 
giếng khoan, giếng đào và các hình thức khác nhằm đưa nước thải vào trong lòng đất; 
gian lận trong việc xả nước thải. 

4. Đặt vật cản, chướng ngại vật, xây dựng công trình kiến trúc, trồng cây trái phép gây cản 
trở thoát lũ, lưu thông nước ở các sông, suối, hồ, kênh, rạch. 

5. Khai thác trái phép cát, sỏi trên sông, suối, kênh, rạch, hồ chứa; khai thác khoáng sản, 
khoan, đào, xây dựng nhà cửa, vật kiến trúc, công trình và các hoạt động khác trong 
hành lang bảo vệ nguồn nước gây sạt, lở bờ sông, suối, kênh, rạch, hồ chứa hoặc gây 
ảnh hưởng nghiêm trọng, uy hiếp đến sự ổn định, an toàn của sông, suối, kênh, rạch, hồ 
chứa. 

6. Phá hoại công trình bảo vệ, khai thác, sử dụng, quan trắc, giám sát tài nguyên nước, 
công trình phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra.  

7. Cản trở hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước, quyền khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

8. Thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành 
nghề khoan nước dưới đất trái phép. 

9. Không tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa do cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền ban hành.  

10. Xây dựng hồ chứa, đập, công trình khai thác nước trái quy hoạch tài nguyên nước. 

Câu 23. Anh (Chị) hãy liệt kê các nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp phép xả 
nước thải vào nguồn nước theo quy định của Luật Tài nguyên nước số 
17/2012/QH13? 

Trả lời: 
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Căn cứ theo Khoản 2 Điều 38, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép xả nước thải vào 
nguồn nước có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Chấp hành quy định của pháp luật về tài nguyên nước và thực hiện đúng nội 
dung của giấy phép;  

b) Thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; 
c) Bảo đảm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho phép trong suốt 

quá trình xả nước thải vào nguồn nước;  
d) Không cản trở hoặc gây thiệt hại đến việc xả nước thải vào nguồn nước hợp 

pháp của tổ chức, cá nhân khác; 
e) Cung cấp đầy đủ và trung thực dữ liệu, thông tin về hoạt động xả nước thải vào 

nguồn nước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu; 
f) Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng ngừa và khắc phục sự cố ô 

nhiễm nguồn nước do hoạt động xả nước thải của mình gây ra theo quy định; 
g) Thực hiện việc quan trắc, giám sát lưu lượng, chất lượng nước thải và chế độ 

thông tin, báo cáo về hoạt động xả nước thải theo quy định; 
h) Bồi thường thiệt hại cho các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do hành vi xả nước thải 

trái phép của mình gây ra;  
i) các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Câu 24. Anh (Chị) hãy liệt kê các nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp phép 
khai thác, sử dụng nguồn nước theo quy định của Luật Tài nguyên nước số 
17/2012/QH13? 

Trả lời: 
Theo Khoản 2 Điều 43, Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước có các nghĩa vụ 

sau đây: 

a) Bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước 
gây ra theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật;  

b) Sử dụng nước đúng mục đích, tiết kiệm, an toàn và có hiệu quả;  
c) Không gây cản trở hoặc làm thiệt hại đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác; 
d) Bảo vệ nguồn nước do mình trực tiếp khai thác, sử dụng; 
e) Thực hiện nghĩa vụ về tài chính; bồi thường thiệt hại do mình gây ra trong khai 

thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định của pháp luật; 
f) Cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tạo điều kiện thuận lợi 
cho các hoạt động nghiên cứu khoa học được Nhà nước cho phép; 

g) Khi bổ sung, thay đổi mục đích, quy mô khai thác, sử dụng thì phải được phép 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp không phải xin cấp giấy 
phép, không phải đăng ký theo quy định;  

h) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Câu 25. Anh/Chị hãy điền các từ hợp lý để hoàn thiện các khái niệm dưới đây theo 
đúng quy định pháp luật: 
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1. Chất thải rắn xây dựng là chất thải  __(rắn)__ phát sinh trong quá trình ___(khảo sát)___, 
thi công xây dựng công trình (bao gồm công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di 
dời, tu bổ, phục hồi, phá dỡ). 

2. Hoạt động quản lý Chất thải rắn xây dựng là các hoạt động ___(kiểm soát)___ Chất thải 
rắn xây dựng ___(trong suốt)___ quá trình từ phát sinh, __(phân loại)__ đến thu gom, 
__(vận chuyển)__, lưu giữ tạm thời, tái chế, xử lý hoặc __(tái sử dụng)__ nhằm ngăn 
ngừa, giảm thiểu những tác động có hại đối với môi trường và sức khỏe con người 

Câu 26. Liệt kê các hành vi vi phạm quy định về thực hiện báo cáo đánh giá tác 
động môi trường:   

Đáp án: (chấm điểm theo số lượng các hành vi được liệt kê) 
a) Không gửi Kế hoạch quản lý môi trường đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã 

tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường để được 
niêm yết công khai trước khi khởi công xây dựng dự án; 

b) Lập không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung Kế hoạch quản lý môi 
trường của dự án theo quy định; không cập nhật Kế hoạch quản lý môi trường 
và gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp có thay đổi chương trình 
quản lý và giám sát môi trường trong quá trình triển khai xây dựng dự án; 

c) Không lập Kế hoạch quản lý môi trường và báo cáo cơ quan có thẩm quyền, cơ 
quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định; 

d) Không thông báo bằng văn bản đến các tổ chức nơi tiến hành tham vấn hoặc cơ 
quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường về kế hoạch vận hành 
thử nghiệm các công trình xử lý chất thải phục vụ giai đoạn vận hành từng giai 
đoạn hoặc toàn bộ dự án trước khi tiến hành vận hành thử nghiệm công trình xử 
lý chất thải ít nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức, cơ quan có thẩm quyền 
nhận được văn bản thông báo; 

e) Không báo cáo kịp thời cho cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 
trường và cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh để hướng dẫn giải 
quyết ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm 
công trình xử lý chất thải theo quy định; 

f) Thực hiện không đúng một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi 
trường và các yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 
trường hoặc Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ 
giai đoạn vận hành; 

g) Không thực hiện một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường 
và yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 
hoặc Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn 
vận hành theo quy định;  

h) Không lập, phê duyệt và thực hiện kế hoạch thu dọn vệ sinh lòng hồ trước khi 
tích nước hoặc thực hiện việc tích nước khi chưa được cơ quan phê duyệt báo 
cáo đánh giá tác động môi trường kiểm tra, chấp thuận trong trường hợp dự án 
có nội dung đầu tư xây dựng hồ chứa thủy lợi hoặc hồ chứa thủy điện; 

i) Không vận hành thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình đối với 
công trình bảo vệ môi trường; không vận hành thử nghiệm các công trình xử lý 
chất thải đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm dự án; 
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j) Không lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường 
phục vụ giai đoạn vận hành (từng giai đoạn hoặc toàn bộ dự án) và gửi cơ quan 
phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định; 

k) Không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định; 
l) Không có Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai 

đoạn vận hành (từng giai đoạn hoặc toàn bộ dự án) theo quy định; 
m) Không lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định. 

 

II.  PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 

Câu 27. Điều 5 Luật PCCC quy định trách nhiệm chung phòng cháy và chữa cháy 
như thế nào? 

Trả lời: 
1. Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá 

nhân trên lãnh thổ Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
2. Công dân từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khoẻ có trách nhiệm tham gia vào đội dân phòng, 

đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở được lập ở nơi cư trú hoặc nơi làm việc khi có yêu 
cầu; 

3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ hộ gia đình là người chịu trách nhiệm tổ chức 
hoạt động và thường xuyên kiểm tra phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi trách 
nhiệm của mình; 

4. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra hoạt 
động phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và làm nhiệm 
vụ chữa cháy. 

Câu 28. Điều 7 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP quy định điều kiện an toàn Phòng 
cháy chữa cháy đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ như thế nào: 

Trả lời: 
  Điều 7 nghị định số 79/2014/NĐ-CP quy định Điều kiện an toàn PCCC đối với cơ sở 
có nguy hiểm cháy nổ phải bảo đảm phòng cháy, chữa cháy (PCCC) độc lập, phải bảo đảm các 
điều kiện an toàn về PCCC sau : 

1. Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về PCCC, thoát nạn 
phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở; 

2. Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ PCCC  trong cơ sở ; 
3. Hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện, hệ thống chống sét, nơi sử dụng lửa, phát sinh nhiệt 

phải bảo đảm an toàn về PCCC; 
4. Có quy trình kỹ thuật an toàn về PCCC phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh, dịch 

vụ 
5. Có lực lượng PCCC cơ sở được tổ chức, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và tổ chức thường 

trực sẵn sàng CC đáp ứng yêu cầu CC tại chỗ; có phương án CC, thoát nạn và đã được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt;  

6. Có Phướng án chữa cháy, thoát nạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
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7. Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy; hệ thống báo 
cháy, chưuã cháy, ngăn cháy, phương tiện PCCC khác; phương tiện cứu người phù hợp 
tính chất đặc điểm của cơ sở; bảo đảm số lượng, chất lượng và hoạt động phù hợp với 
tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công An 

8. Có văn bản thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC của Cơ quan Cảnh sát PCCC đối với công 
trình thuộc diện phải thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC theo quy định;  

9. Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC theo quy định của Bộ Công An; 

Câu 29. Điều 40 và 41 Luật PCCC quy định khắc phục hậu quả vụ cháy và bảo vệ 
hiện trường vụ cháy như thế nào: 

Trả lời: 
Quy định về “Khắc phục hậu quả vụ cháy” 

1. Tổ chức cấp cứu ngay người bị nạn; cứu trợ, giúp đỡ người bị thiệt hại ổn định đời sống; 
2. Thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự an toàn xã hội; 
3. Nhanh chóng phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động khác. 

Quy định về Bảo vệ hiện trường vụ cháy: Cơ quan, tổ chức nơi xảy ra cháy có trách 
nhiệm tham gia bảo vệ hiện trường vụ cháy, cung cấp thông tin xác thực về vụ cháy cho cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền. 

Câu 30. Điều 45 Luật PCCC quy định nhiệm vụ của lực lượng phòng cháy và chữa 
cháy cơ sở như thế nào: 

Trả lời: 
1. Đề xuất việc ban hành quy định, nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy; 
2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy và chữa cháy; xây 

dựng phong trào quần chúng tham gia phòng cháy và chữa cháy; 
3. Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về phòng cháy và chữa 

cháy; 
4. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; 
5. Xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thực hiện nhiệm vụ chữa cháy 

khi có cháy xảy ra; tham gia chữa cháy ở địa phương, cơ sở khác khi có yêu cầu. 

Câu 31. Điều 19 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc tạm 
đình chỉ, đình chỉ hoạt động của cơ sở không đảm bảo an toàn về phòng cháy 
và chữa cháy trong trường hợp nào? 

Trả lời: 
1. Trong môi trường nguy hiểm cháy, nổ xuất hiện nguồn lửa, nguồn nhiệt hoặc khi đang 

có nguồn lửa, nguồn nhiệt mà xuất hiện môi trường nguy hiểm cháy, nổ; 
2. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy nếu không được ngăn chặn kịp thời thì 

có thể dẫn đến nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ hoặc khi xảy ra cháy, nổ có thể gây 
hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; 

3. Vi phạm quy định về phòng cháy đã được Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy yêu cầu 
khắc phục mà không khắc phục hoặc đã bị xử phạt hành chính về PCCC mà tiếp tục vi 
phạm 
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Câu 32. Theo Điều 3 Thông tư 66/2014/TT-BCA quy định Hồ sơ quản lý, theo dõi 
trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy gồm các loại nào? 

Trả lời: 
a) Quy định, nội quy, quy trình, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về PCCC; 
b) Hồ sơ thiết kế, văn bản thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC (nếu có); văn 

bản thông báo về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC (nếu có); 
c) Sơ đồ bố trí công nghệ, hệ thống kỹ thuật, vật tư có nguy hiểm về cháy, nổ của 

cơ sở; sơ đồ bố trí khu vực nhiều nhà dễ cháy, vị trí nguồn nước chữa cháy của 
khu dân cư;  

d) Quyết định thành lập đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, đội 
phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành; 

e)  Phương án chữa cháy của cơ sở đã được phê duyệt; phương án chữa cháy của 
Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy; báo cáo kết quả tổ chức thực tập phương án 
chữa cháy; 

f) Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy; văn bản đề xuất, kiến 
nghị về công tác phòng cháy và chữa cháy;  

g) Sổ theo dõi công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy 
và chữa cháy và hoạt động của đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ 
sở, chuyên ngành; sổ theo dõi phương tiện phòng cháy và chữa cháy; 

h) Thống kê, báo cáo về phòng cháy và chữa cháy; hồ sơ vụ cháy, nổ (nếu có). 

Câu 33. Bạn hãy cho biết công dụng, cấu tạo, cách sử dụng và bảo quản bình chữa 
cháy CO2? Liên hệ thực tế ở đơn vị bạn về việc thực hiện trang thiết bị phòng 
cháy chữa cháy tại chỗ như thế nào? 

Trả lời: 
a)  Công dụng: 

 - CO2 là chất không duy trì sự cháy nên được dùng làm chất chữa cháy có độ tin cậy 
cao, thao tác đơn giản thuận tiện  

 - Bình CO2 dùng để chữa các đám cháy trong phòng kín, buồng hầm, các thiết bị điện, 
… 

b) Cấu tạo: 
1. Bình chịu áp lực, trong chứa CO2 dạng lỏng nén dưới áp suất cao  
2. Bình chữa cháy CO2 gồm các bộ phận   

 - Vỏ bình hình trụ làm bằng thép chịu áp lực;  

 - Chất CO2 dạng lỏng ở trong bình được nén dưới áp suất cao; 

 - Van nạp và xả, ống dẫn khí; 

 - Chốt an toàn, loa và vòi phun; 

3. Khối lượng CO2 trong bình là: 2Kg, 6Kg, 8Kg để tiện sử dụng  
c) Cách sử dụng:  

1. Trình tự các thao tác: 

 - Lấy bình ra khỏi giá đỡ, nhanh chóng mang bình đến đám cháy; 
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 - Đặt bình xuống đất; 

 - Tay trái rút chốt AT, cầm loa phun hướng vào gốc lửa; Tay phải mở van khí. Khi nào 
lửa tắt, trong bình còn khí thì đóng van lại để sử dụng tiếp. 

2. Chú ý khi sử dụng: 

 - Càng đưa loa, vòi phun vào gần lửa càng tốt. 

 - Phải phun liên tục cho đến khi lửa tắt hoàn toàn; 

 - Khi chữa cháy điện cao thế phải dùng găng tay, ủng cách điện;  

 - Đề phòng bị bỏng lạnh do CO2 hoá lỏng ở -79 độ. 

 - Không dùng bình CO2 để chữa các đám cháy than cốc, phân đạm, kim loại kiềm, kiềm 
thổ (Kali, Natri, …),  kim loại nóng chảy, nơi có gió mạnh. 

d) Bảo quản 

 - Để bình ở nơi râm mát, tránh va đập và nơi có nhiệt độ cao; 

 - Bình phải được đặt trên giá, nơi dễ thấy, dễ lấy, thuận tiện khi sử dụng; 

 - Kiểm tra bình định kỳ 3 tháng/lần. Kiểm tra lượng khí trong bình bằng cách cân bình, 
nếu trọng lượng giảm quá 20% thì phải nạp lại; kiểm tra độ kín của bình bằng nước. 

e) Liên hệ thực tế việc trang bị phương tiện PCC tại đơn vị 

Câu 34. Bạn hãy nêu công dụng, cấu tạo, cách sử dụng và bảo quản bình chữa 
cháy MFZ loại xách tay? Liên hệ thực tế ở đơn vị bạn về trang bị dụng cụ 
phương tiện, bồi huấn, thực hành phòng cháy như thế nào? 

Trả lời: 
a) Công dụng:  

 Dùng để chữa các đám cháy: Thông thường, xăng, dầu, khí cháy, hoá chất, điện, … Đây 
là loại bình CC có nhiều ưu điểm, an toàn, thao tác đơn giản, hiệu quả cao nên được sử dụng 
rất rộng rãi. Có hai kiểu bình MFZ: loại xách tay và loại xe đẩy . 

b) Cấu tạo: 
1. Vỏ bình: Làm bằng thép chịu áp lực; 
2. Trong bình chứa bột MFZ khô và khí ni tơ; 
3. Khối lượng bột khô và khí ni tơ được nạp ở các mức 2Kg, 4Kg, 6Kg. 
4. Các bộ phận khác trên bình: cò, chốt an toàn, loa, vòi phun. 

c) Sử dụng bình MFZ xách tay:  

 Mang bình đến cách đám cháy 1-3 m, dốc ngược bình và lắc mạnh 5- 7 lần, đặt bình 
xuống, rút chốt an toàn, một tay cầm vòi phun hướng loa vào đám cháy, một tay bóp cò phun 
bột quét vào gốc lửa. 

d) Bảo quản: 
1. Để ở nơi thoáng, mát, khô ráo;  
2. Tránh nơi: Nhiệt độ cao quá 55oC, gần chất ăn mòn (kiềm, a xit).  
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3. Kiểm tra chất lượng bằng đồng hồ đo áp lực của bình; Nếu kim đồng hồ chỉ ở vạch xanh 
là tốt, nếu kim đồng hồ chỉ ở vạch đỏ thì phải nạp lại. 

4. Định kỳ lắc bột trong bình mỗi tháng 1 lần. 
5. Những bình đã sử dụng hoặc đã bị mở ra thì nhất thiết phải nạp lại. 
6. Thời hạn sử dụng tốt nhất là đến 3 năm, có thể sử dụng đến 5 năm. 

e) Liên hệ trang bị, huấn luyện, thực hành PCCC ở đơn vị  
 

III. AN TOÀN -VSLĐ 

Câu 35. Anh (chị) hãy nêu các nội dung về quản lý vệ sinh lao đông được quy đinh 
tại Điều 1 thông tư số 19/2016/TT-BYT về Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động 
và sức khỏe người lao động. 

Trả lời: 
1. Nội dung quản lý vệ sinh lao động tại cơ sở lao động bao gồm: 

a) Lập và cập nhật hồ sơ vệ sinh lao động của cơ sở lao động; 
b) Quan trắc môi trường lao động; 
c) Khám sức khỏe trước khi bố trí việc làm, khám sức khỏe định kỳ, khám phát 

hiện bệnh nghề nghiệp và khám định kỳ bệnh nghề nghiệp; 
d) Kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những ảnh hưởng của yếu tố có hại trong 

môi trường lao động đối với sức khỏe; 
e) Vệ sinh phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao  sức khỏe 

tại nơi làm việc; 
f) Bảo đảm đáp ứng yêu cầu về công trình vệ sinh, phúc lợi tại nơi làm việc quy 

định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này; 
g) Tổ chức lực lượng sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động tại nơi làm việc (sau đây gọi 

tắt là sơ cứu, cấp cứu) và bảo đảm trang thiết bị sơ cứu, cấp cứu. 
2. Hằng năm, cơ sở lao động sản xuất kinh doanh phải xây dựng nội dung quản lý vệ sinh 

lao động, quản lý sức khỏe người lao động trong kế hoạch an toàn vệ sinh lao động đối 
với cơ sở. 

Câu 36. Anh (chị) cho biết khi người bị TNLĐ hoặc bệnh nghề nghiệp trường hợp 
nào được người sử dụng lao động bồi thương; mức độ bồi thường? Liên hệ thực 
tế. 

Trả lời: 

 Khoản 3 điều 145 Bộ luật lao động năm 2012 và khoảng 4 điều 38 luật An toàn, vệ sinh lao 
động năm 2015 quy định như sau:  

Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không do lỗi của người lao 
động và bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì được người sử dụng lao động 
bồi thường với mức như sau: 

a) Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm từ 
5,0% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1,0% được cộng thêm 0,4 
tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 
11% đến 80%; 
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b) Ít nhất 30 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị suy 
giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị 
chết do tai nạn lao động. 

Trường hợp do lỗi của người lao động thì người lao động cũng được trợ cấp một khoản tiền ít 
nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 3 Điều này. 

 Liên hệ thực tế tại Đơn vị. 

Câu 37. Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với NLĐ làm việc trong điều kiện có 
yếu tố nguy hiểm, độc hại được quy định trong văn bản nào? Hãy nêu điều kiện 
và mức bồi dưỡng bằng hiện vật? Liên hệ thực tế tại Đơn vị 

Trả lời: 

 Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố 
nguy hiểm độc hại được quy định trong thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 
về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm 
việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.  

 Điều kiện để được bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao dộng làm việc trong điều kiện 
có yếu tố nguy hiểm, đốc hại được quy định trong khoản 1 điều 02 của thông tư này, cụ thể 
là: 

1. Người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật khi có đủ các điều kiện 
sau: 

a) Làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, 
độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội ban hành; 

b) Đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy 
hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế 
hoặc trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm. 

Việc xác định các yếu tố quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này phải được thực hiện bởi đơn vị 
đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao động theo quy định của Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là đơn 
vị đo, kiểm tra môi trường lao động). 

2. Mức bồi dưỡng: 
a) Bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất hàng ngày và có giá trị bằng 

tiền tương ứng theo các mức sau: 
- Mức 1: 10.000 đồng; 
- Mức 2: 15.000 đồng; 
- Mức 3: 20.000 đồng; 
- Mức 4: 25.000 đồng. 
b) Việc xác định mức bồi dưỡng bằng hiện vật cụ thể theo điều kiện lao động và 

chỉ tiêu môi trường lao động được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo 
Thông tư này. 

Liên hệ thực tế tại Đơn vị anh/chi : 

Câu 38. Anh Chị hãy cho biết trách nhiệm của Người sử dụng lao động (NSDLĐ) 
trong công tác chăm sóc Sức khỏe người lao động được quy định tại điều 152 
Bộ luật lao động năm 2012? Liên hệ thực tế tại Đơn vị. 
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Trả lời:  

 Trách nhiệm của NSDLĐ trong công tác chăm sóc Sức khỏe người lao động: 
+ Người sử dụng lao động phải căn cứ vào tiêu chuẩn sức khỏe quy định cho từng loại 

công việc để tuyển dụng và sắp xếp lao động. 
+ Hằng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao 

động, kể cả người học nghề, tập nghề; lao động nữ phải được khám chuyên khoa phụ 
sản, người làm công việc nặng nhọc, độc hại, người lao động là người khuyết tật, 
người lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi phải được khám sức khỏe 
ít nhất 06 tháng một lần. 

+ Người lao động làm việc trong điều kiện có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp phải được 
khám bệnh nghề nghiệp theo quy định của Bộ Y tế. 

+ Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải được giám định y khoa để 
xếp hạng thương tật, xác định mức độ suy giảm khả năng lao động và được điều trị, 
điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động đúng theo quy định của pháp luật. 

+ Người lao động sau khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nếu còn tiếp tục làm 
việc, thì được sắp xếp công việc phù hợp với sức khoẻ theo kết luận của Hội đồng 
giám định y khoa lao động. 

+ Người sử dụng lao động phải quản lý hồ sơ sức khoẻ của người lao động và hồ sơ theo 
dõi tổng hợp theo quy định của Bộ Y tế.  

+ Người lao động làm việc ở nơi có yếu tố gây nhiễm độc, nhiễm trùng, khi hết giờ làm 
việc phải được người sử dụng lao động bảo đảm các biện pháp khử độc, khử trùng. 

 

 Liên hệ thực tế tại đơn vị:  

Câu 39. Anh (Chị) hãy cho biết quy định về sử dụng máy, thiết bị, vật tư, chất có 
yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động  tại văn bản nào? Nêu nôi 
dung cơ bản cua quy định nói trên?  

Trả lời:  
Việc sử dụng máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 
được quy định tại điều 30 luật ATVSLĐ năm 2015 cụ thể sau: 

1. Các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động phải 
có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, trong thời hạn sử dụng, bảo đảm chất lượng, phải được 
kiểm định theo quy định tại khoản 1 Điều 31 của Luật này, trừ trường hợp luật chuyên 
ngành có quy định khác. 

2. Khi đưa vào sử dụng hoặc không còn sử dụng, thải bỏ các loại máy, thiết bị, vật tư, chất 
có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, tổ chức, cá nhân phải khai báo với 
cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau 
đây gọi chung là cấp tỉnh) tại nơi sử dụng theo thẩm quyền quy định tại khoản 1 và 
khoản 2 Điều 33 của Luật này, trừ trường hợp luật chuyên ngành có quy định khác. 

3. Trong quá trình sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh 
lao động, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, lập và lưu giữ 
hồ sơ kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. 

4. Việc sử dụng chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thực hiện theo 
quy định của pháp luật về hóa chất và pháp luật chuyên ngành. 
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Câu 40. Anh/ Chị hãy cho biết quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao 
động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy 
định tại diều 38 luật ATVSLĐ năm 2015. 

Người sử dụng lao động có trách nhiệm đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp như sau: 

1. Kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho người lao động bị tai nạn lao động và phải tạm ứng chi phí 
sơ cứu, cấp cứu và điều trị cho người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề 
nghiệp; 

2. Thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị tai 
nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp như sau:  

a) Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh 
mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế; 

b) Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những trường 
hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5% do người sử dụng lao động 
giới thiệu người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động 
tại Hội đồng giám định y khoa; 

c) Thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với người lao động không tham gia bảo hiểm 
y tế; 

3. Trả đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ 
việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động; 

4. Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính 
người này gây ra và cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp với mức như sau: 

a) Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao 
động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm 
khả năng lao động từ 11% đến 80%; 

b) Ít nhất 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động 
từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp; 

5. Trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động mà do lỗi của chính họ gây ra một khoản 
tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 4 Điều này với mức suy giảm khả năng 
lao động tương ứng; 

6. Giới thiệu để người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định y 
khoa xác định mức độ suy giảm khả năng lao động, được điều trị, điều dưỡng, phục hồi 
chức năng lao động theo quy định pháp luật; 

7. Thực hiện bồi thường, trợ cấp đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 
thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có kết luận của Hội đồng giám định y khoa về mức suy 
giảm khả năng lao động hoặc kể từ ngày Đoàn điều tra tai nạn lao động công bố biên 
bản điều tra tai nạn lao động đối với các vụ tai nạn lao động chết người; 

8. Sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa 
đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau khi điều trị, phục hồi 
chức năng nếu còn tiếp tục làm việc; 

9. Lập hồ sơ hưởng chế độ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ Quỹ bảo hiểm tai nạn 
lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Mục 3 Chương này; 
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10. Tiền lương để làm cơ sở thực hiện các chế độ bồi thường, trợ cấp, tiền lương trả cho 
người lao động nghỉ việc do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy định tại 
các khoản 3, 4 và 5 Điều này là tiền lương bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các 
khoản bổ sung khác thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động. 

11. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết các khoản 3, 4 và 5 
Điều này. 

Câu 41. Anh (chị) nêu vùng nguy hiểm là gì? Tính chất của vùng nguy hiểm?. 
 Trả lời: 

  Vùng nguy hiểm là khoảng không gian xác định trong đó tồn tại các yếu tố nguy hiểm, 
có hại có khả năng gây chấn thương trong sản xuất dưới dạng tai nạn lao động 

  Vùng nguy hiểm có 3 tính chất: 

 + Cố định theo không gian, thời gian 

          + Thay đổi theo không gian, thời gian 

          +Yếu tố nguy hiểm có thể xuất hiện thường xuyên, chu kỳ hoặc bất ngờ 

 Thí dụ: 

  + Vùng giữa khuôn và đầu búa máy, máy đột dập ….. 

  + Vùng giữa các trục cán, giữa vành tiếp xúc của các cặp bánh răng …. 

  + Khoảng không gian xung quanh đường dây dẫn điện, dưới cần của các cần trục  

  Yêu cầu an toàn khi xác định được vùng nguy hiểm: 

  + Khoanh vùng được phạm vi vùng nguy hiểm 

  +Có các biện pháp bao che, che chắn an toàn 

  + Xây dựng nội quy an toàn khi làm việc trong vùng nguy hiểm 

Câu 42.  Anh (chị) nêu để phòng ngừa chấn thương trong lao động sản xuất cần 
phải áp dụng những biện pháp kỹ thuật gì? 

 Trả lời: 
  Các biện pháp kỹ thuật:  

- Sử dụng máy, thiệt bị, công nghệ an toàn thay các máy – thiết bị, công nghệ không 
an toàn 

- Sử dụng che chắn an toàn: bao che, rào chắn 
- Sử dụng cơ cấu, thiết bị an toàn, thiết bị phòng ngừa: van an toàn của nồi hơi, thiết 

bị áp lực, aptomat, cầu chì … 
- Khoảng cách an toàn: không vi phạm khoảng cách an toàn đã quy định, không vi 

phạm hành lang an toàn điện cao thế …. 
- Tín hiệu, dấu hiệu phòng ngừa: tín hiệu âm thanh, màu sắc, ánh sáng; các dấu hiệu, 

biển báo an toàn … 
- Cơ giới hóa, tự động hóa để người lao động làm việc ngoài vùng nguy hiểm 
- Sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân, dụng cụ an toàn 
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Câu 43. Anh (chị) nêu các nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn điện trong sản xuất? 
Liên hệ thực tế? 

 Trả lời: 
* Các nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn điện: 

  - Cách điện hư hoặc không đảm bảo 

  - Việc che chắn, bao che các bộ phận mang điện không thực hiện đúng quy định, không 
đạt yêu cầu. Thí dụ: thiếu nắp cầu dao, không có rào chắn khi làm việc gần thiết bị mang điện… 

  - Vi phạm khỏang cách hành lang an toàn điện 

  - Không áp dụng các biện pháp an toàn điện (nối đất, nối không thiết bị điện …) hoặc 
có nhưng không đạt yêu cầu (điện trở nối đất, điện trở nối không quá lớn) 

  - Vi phạm nội quy, quy trình an toàn điện khi sử dụng, sữa chữa thiệt bị điện, hệ thống 
điện 

 - Không sử dụng các thiết bị đóng cắt điện an toàn như cầu dao, aptomat,… 

 - Không thường xuyên kiểm tra dự phòng cách điện cũng như của hệ thống điện. 

 - Thao tác nhầm lẫn thiết bị điện, không có phiếu thao tác, phiếu công tác khi làm việc 
với thiết bị điện. 

  - Thiếu hiểu biệt những biện pháp bảo đảm an toàn điện 

  -Không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân 

  * Liên hệ thực tế:  

Câu 44. Thiết bị phòng ngừa là gì? Phân loại thiết bị phòng ngừa theo tính năng 
tác dụng? Liên hệ thực tế?. 

 Trả lời: 
  Thiết bị phòng ngừa là thiết bị kỹ thuật an toàn để phòng ngừa sự cố hoặc tự động ngưng 
hoạt động của máy, thiết bị sản xuất khi có 1 thông số nào đó vượt giá trị giới hạn cho phép 
nhằm ngăn ngừa sự cố thiết bị và tránh cho người lao động không bị tai nạn 

 - Phân loại thiết bị phòng ngừa: 

+ Phòng ngừa quá tải thiết bị áp lực như van an toàn 

     + Phòng ngừa sự cố cần trục, cầu trục: khống chế độ cao, nâng tải, góc nghiêng cần … 

     + Phòng ngừa cháy nổ: bình dập lửa tạt lại cho bình sinh khí axêtylen … 

-Liên hệ thực tế:  

Câu 45. Tín hiệu an toàn là gì? Phân loại và cho thí dụ? Dấu hiệu an toàn là gì? 

 Trả lời: 
* Tín hiệu an toàn là phương tiện báo trước cho người lao động biết trước mối nguy 

hiểm và hướng dẫn biện pháp thực hiện để tránh bị ảnh hưởng của các yếu tố nguy hiểm 
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Phân loại: 

 -Tín hiệu ánh sáng: dùng cho các phương tiện di động như xe; phương tiện vận chuyển 
như: cầu trục, màu sắc của tín hiệu ánh sáng: 

 + Màu đỏ: màu báo hiệu cấm, nguy hiểm, dừng lại 

 + Màu vàng: màu báo hiệu chuẩn bị cấm, đề phòng 

 + Màu xanh: màu báo hiệu an toàn cho phép 

 - Tín hiệu màu sắc: được sử dụng để phân biệt công dụng các chi tiết, bộ phận trong hệ 
thống điều khiển. Thí dụ: các nút bấm, các loại đường ống công nghệ như dùng cho hơi nước, 
nước nóng, hóa chất …; các loại chai chứa như chai oxy, axetylen, các dây dẫn trong hệ thống 
điện 

 - Tín hiệu âm thanh: dùng để báo hiệu cho mọi người biết các mối nguy hiểm cũng như 
tình trạng hoạt động của máy, như mở máy, sự cố, tín hiệu còi, đèn … 

*  Dấu hiệu an toàn: là dấu hiệu giúp nhận biết trước các mối nguy hiểm, cũng như cho 
biết cách thực hiện để đảm bảo an toàn tránh sự cố 

  Dấu hiệu dưới dạng biển báo bằng hình ảnh, lời hướng dẫn ghi trên bảng, trên võ máy, 
trên bao bì 

  Dấu hiệu an toàn gồm: dấu hiệu cấm, mệnh lệnh, chỉ dẫn, khuyến cáo. 

Câu 46. Anh (chị) nêu sự nguy hiểm của điện chạm mát và các biện pháp an toàn 
điện? 

 Trả lời:  

• Sự  nguy hiểm của điện chạm mát:  
  Khi thiết bị điện hư cách điện hoặc vì lý do nào đó điện chạm ra vỏ kim loại của thiết 
bị sẽ gây ra hiện tượng điện chạm mát, sự cố điện chạm mát nguy hiểm gây tai nạn chết người 
rất cao là do: 

- Người lao động không biết điện chạm mát là từ lúc nào, chạm mát ở đâu. 
- Người lao động chủ quan do bình thường phần vỏ thiết bị không mang điện. 
- Sự cố điện chạm mát xảy ra trong trường hợp thiết bị không có cơ cấu bảo vệ chống 

rò điện. 
Các biện pháp đảm bảo an toàn điện : 

- Thực hiện nối đất hoặc nối không các thiết bị điện. 
- Định kỳ đo điện trở cách điện các thiết bị điện di động. 
- Sử dụng cầu dao chống rò (ELCB), dây điện hai lớp vỏ bọc, sử dụng biển báo an 

toàn. 
- Huấn luyện và cấp thẻ an toàn cho lao động vận hành thiết bị điện. 

Câu 47. Anh (chị) nêu nguyên tắc làm việc trên cao? 

 Trả lời: 
- Khi làm việc trên cao phải bảo đảm sức khỏe – từ 18 tuổi trở lên, phải sử dụng đầy 

đủ phương tiện bảo vệ cá nhân như: giày, nón, dây an toàn 
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- Khi làm việc trên mái tole fibrocement hoặc có tole nhựa phải sử dụng ván lót hoặc 
thang để di chuyển 

- Khi làm việc từ độ cao 2m trở lên, nếu dưới nơi làm việc có nhiều chướng ngại vật 
phải có lưới bảo vệ hoặc làm sàn thao tác có lan can. Nếu làm việc độ cao trên 6m 
phải làm 2 sàn công tác: 1 sàn làm việc và 1 sàn bảo vệ bên dưới 

- Trên mặt bằng có giếng, hầm hố, trên sàn tầng công trình có lỗ trống phải được đậy 
kín rào chắc chắn 

 Chú ý: 

- Không bố trí người làm việc dưới 18 tuổi và phụ nữ có thai làm việc trên cao 
- Không được đùa giỡn, uống rượu bia trước và trong khi làm việc 
- Không đứng trên các kết cấu công trình chưa chắc chắn 

 

Câu 48. Anh (chị) nêu các giải pháp để hạn chế, ngăn ngừa tác hại của các yêu tố 
nguy hiểm, độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động? 

 Trả lời: 
  Có 3 giải pháp: 

1. Giải pháp tổ chức lao động: 
- Nơi làm việc hợp lý: không gian làm việc thông thoáng, tư thế lao động thoải mái, 

thuận tiện 
- Máy, thiết bị sắp xếp đúng nguyên tắc an toàn khác 
- Mặt bằng sản xuất, đường đi lại, vận chuyển an toàn tránh gồ ghề, các đường vận 

chuyển chính trong xí nghiệp không được cắt nhau 
- Thành phẩm, bán thành phẩm bảo quản đúng nguyên tắc an toàn, thí dụ: không sắp 

xếp các chi tiết thành chồng quá cao, không để lẫn các hóa chất có thể phản ứng 
- Người lao động phải sử dụng đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp 
- Người lao động được huấn luyện BHLĐ đạt yêu cầu 
- Máy – thiết bị theo nội quy an toàn 

2. Giải pháp kỹ thuật: 
- Sử dụng máy – thiết bị, công nghệ an toàn. 
- Bao che, rào chắn vùng nguy hiểm 
- Sử dụng thiết bị an tòan – thiết bị phòng ngừa như: van an tòan, aptomat 
- Không vi phạm khỏang cách an toàn, không vi phạm hành lang an toàn điận cao thế 
- Tín hiệu, dấu hiệu phòng ngừa: âm thanh, ánh sáng, màu sắc, biển báo an toàn 
- Cơ giới hóa, tự động hóa để người lao động làm việc ngòai vùng nguy hiểm 

3.  Giải pháp vệ sinh lao động: 

  Nơi làm việc được chiếu sáng đầy đủ, tiếng ồn, rung trong tiêu chuẩn cho phép, mặt 
bằng không trơn trượt 

Câu 49. Anh (chị) nêu tác hại của môi trường lao động nóng tới cơ thể người lao 
động? Biện pháp phòng ngừa? Liên hệ thực tế. 

 Trả lời: 
1. Tác hại của môi trường lao động nóng: 

 Khi người lao động làm việc trong môi trường nóng sẽ bị: 

  Nhanh mệt, giảm năng suất lao động 
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  Bị say nóng, say nắng, co giật, đục nhãn mắt 

  Tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như: tim mạch, hô hấp, tiêu hóa 

2. Biện pháp phòng ngừa: 
- Cơ giới hóa, tự động hóa quá trình sản xuất 
- Cải thiện môi trường lao động như: không gió, điều hòa không khí tại nơi làm việc 
- Sử dụng đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân 
- Bố trí thời giờ làm việc – nghỉ ngơi hợp lý 
- Đo môi trường lao động 
- Khám sức khỏe định kỳ 

3. Liên hệ thực tế 

Câu 50. Anh (chị) nêu con đường thâm nhập hóa chất độc hại vào cơ thể người, 
tác hại của chúng và biện pháp phòng ngừa? 

 Trả lời: 
1. Sự xâm nhập của hóa chất độc hại, qua ba đường vào cơ thể con người: 

- Đường hô hấp: các chất độc ở dạng hơi, khí, bụi hòa trong không khí vào phổi và 
hấp thu qua phổi 

- Đường tiêu hóa: hấp thu chất độc vào đường ăn, uống 
- Hấp thu qua da: xâm nhập qua các vết thương, bệnh ngòai da 
- Trong các đường trên sự xâm nhập qua đường hô hấp là nguy hiểm nhất 

2. Tác hại: 

  Đối với răng, lợi, da, niêm mạc, đường sinh dục 

  Bị các bệnh đường hô hấp: viêm họng, viêm phổi . . .  

  Nhiễm độc than kinh 

3. Biện pháp phòng ngừa: 

  Thay các hóa chất độc bằng các hóa chất không độc hoặc ít độc 

  Áp dụng các biện pháp kỹ thuật 

  Quản lý môi trường lao động và sức khỏe người lao động 

  Thường xuyên vệ sinh nhà xưởng, vệ sinh cá nhân 

  Sử dụng đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân 

4. Liên hệ thực tế 

Câu 51. Anh (chị) nêu tác hại của bụi? Các biện pháp ngăn ngừa? Liên hệ? 

 Trả lời: 
1. Tác hại của bụi: Tùy theo tính chất độc và kích thước bụi có thể gây tổn thương khác 

nhau đối với cơ thể: 
- Tác động toàn thân: gây nhiễm độc, làm giảm khả năng miễn dịch 
- Tác động tới cơ quan hô hấp: bệnh bụi phổi, viêm phế quản mãn tính 
- Gây tổn thương da, niêm mạc: lóet da, sạm da, loét vách ngăn mũi, viêm da, chàm 

tiếp xúc 
- Gây nhiễm khuẩn do bụi vi sinh vật, nấm mốc 
- Gây dị ứng: viêm mũi dị ứng, viêm phế quản 
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- Gây ung thư và một số bệnh mãn tính 
2. Biện pháp phòng ngừa: Hiện đại hóa dây chuyền sản xuất để hạn chế sự tiếp xúa của 

người lao động với bụi 
- Lắp đặt hệ thống thông gió, hút bụi 
- Thường xuyên vệ sinh nhà xưởng, vệ sinh cá nhân 
- Không ăn uống, hút thuốc tại nơi làm việc 
- Sử dụng đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân 
- Tổ chức tốt việc khám sức khỏe định kỳ 

3. Liên hệ thực tế 

Câu 52. Anh (chị) nêu tác hại của tiếng ồn? Các biện pháp phòng ngừa? Liên hệ 
thực tế?. 

 Trả lời:  
1. Tiếng ồn gây những tác hại sau đây: 

-  Làm giảm sự tập trung, chú ý khi làm việc 
-  Cơ thể nhanh mệt, giảm năng suất lao động, dễ gây tai nạn lao động. 
-  Gây đau đầu, chóng mặt, mệ tmỏi, mất ngủ, tâm lý không ổn định. 
-  Tăng nguy cơ mắc bệnh mãn tính như: tim mạch, cao huyết áp, tiêu hóa. 
-  Giảm thính lực (có khả năng hồi phục đến không hồi phục). 

2. Biện pháp phòng ngừa: 
- Hiện đại hóa dây chuyền sản xuật để hạn chế sự phát sinh tiếng ồn. 
- Hạn chế sự lan truyền của tiếng ồn bằng các biện pháp như tách biệt các công đoạn 

sản xuất gây ôn bằng tường bao, tường cách âm. 
- Sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân: nút tai, chụp tai chống ồn. 
- Tổ chức tốt chế độ làm việc, nghỉ ngơi, giảm thời gian tiếp xúc với tiếng ồn. 
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp. 

3. Liên hệ thực tế 

Câu 53. Anh (chị) nêu thế nào là bệnh nghề nghiệp? Hiện nay có bao nhiêu bệnh 
nghề nghiệp được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội? Nguyên tắc chẩn đoán, điều 
trị, dự phòng đối với người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp? 

 Trả lời: 
  Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện có hại của nghề nghiệp tác động đến 
sức khỏe, gây nên bệnh tật cho người lao động; BNN xảy ra từ từ hoặc cấp tính. Một số BNN 
không thể chữa khỏi được và để lại di chứng. BNN có thể phòng tránh được. 

1. Hiện có 34 bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội. 
2. Các  BNN nói trên được ban hành tại các văn bản:Thông tư 15/TT-BYT ngày 15/5/2016: 
3. Nguyên tắc chẩn đoán, điều trị, dự phòng đối với người lao động bị mắc bệnh nghề 

nghiệp: 

Người lao động sau khi được chẩn đoán mắc bệnh nghề nghiệp cần được: 

a) Hạn chế tiếp xúc yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp đó; 
b) Điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. Đối với nhóm bệnh nhiễm độc nghề nghiệp 

phải được thải độc, giải độc kịp thời; 
c) Điều dưỡng, phục hồi chức năng và giám định mức suy giảm khả năng lao động để 

hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định. 
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Một số bệnh nghề nghiệp (bệnh điếc nghề nghiệp do tiếng ồn, bệnh nghề nghiệp do rung cục 
bộ, do rung toàn thân, nhiễm độc mangan, các bệnh bụi phổi nghề nghiệp trừ bệnh bụi phổi 
bông) và ung thư nghề nghiệp, ung thư do các bệnh nghề nghiệp không có khả năng điều trị ổn 
định cần chuyển khám giám định ngay. 

Trường hợp chẩn đoán các bệnh nhiễm độc nghề nghiệp cho người lao động trong thời gian bảo 
đảm không nhất thiết phải có các xét nghiệm xác định độc chất trong cơ thể. 

Liện hệ thực tế. 

Câu 54. Bạn hãy cho biết phương tiện bảo vệ cá nhân (PTBVCN) là gì? gồm những 
loại nào? Yêu cầu đối với PTBVCN theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT- 
BLĐTBXH ngày 12/2/2014 của Bộ Lao động thương binh và xã hội. Liên hệ 
thực tế các công việc và phương tiện BVCN được trang bị trong đơn vị? 

Trả lời: 
 Điều 3, Thông tư số 04/2014/TT- BLĐTBXH ngày 12/2/2014 của Bộ Lao động thương 
binh và xã hội, ban hành ngày 12/2/2014, có hiệu lực từ  ngày 15/4/2014 quy định : 

1. Phương tiện bảo vệ cá nhân là những dụng cụ, phương tiện cần thiết mà người lao động 
phải được trang bị để sử dụng trong khi làm việc hoặc thực hiện nhiệm vụ để bảo vệ cơ 
thể khỏi tác động của các yếu tố nguy hiểm, độc hại phát sinh trong quá trình lao động, 
khi các giải pháp công nghệ, thiết bị, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc 
chưa thể loại trừ hết . 

2. Phương tiện bảo vệ cá nhân bao gồm:  
a) Phương tiện bảo vệ đầu; 
b) Phương tiện bảo vệ mắt, mặt; 
c) Phương tiện bảo vệ thính giác; 
d) Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp; 
e) Phương tiện bảo vệ tay, chân; 
f) Phương tiện bảo vệ thân thể; 
g) Phương tiện chống ngã cao; 
h) Phương tiện chống điện giật, điện từ trường; 
i) Phương tiện chống chết đuối; 
j) Các loại phương tiện bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động khác. 

3. Yêu cầu PTBVCN trang bị cho người lao động phải: 
a) Đảm bảo phù hợp với việc ngăn ngừa có hiệu quả các tác hại của các yếu tố 

nguy hiểm, độc hại trong môi trường lao động, dễ dàng trong sử dụng, bảo quản 
và không gây tác hại khác . 

b) Đảm bảo chất lượng, quy cách theo quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định khác 
của nhà nước. 

 Liên hệ thực hiện ở đơn vị đang công tác. 

Câu 55. Hãy cho biết Điều kiện trang bị PTBVCN, Nguyên tắc cấp phát PTBVCN 
theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT- BLĐTBXH ngày 12/2/2014 của Bộ 
Lao động Thương binh và xã hội. Liên hệ thực tế ở đơn vị? 

Trả lời: 
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1. Các điều kiện được trang bị PTBVCN được quy định tại Điều 4 Thông tư 04/2014/TT- 

BLĐTBXH ngày 12/2/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội như sau:  

Người Lao động trong khi làm việc chỉ cần tiếp xúc với một trong những yếu tố dưới đây thì 
được trang bị PTBVCN : 

a) Tiếp xúc với yếu tố vật lý xấu như: Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, áp suất, 
tiếng ồn, ánh sáng quá chói, tia phóng xạ, điện cao áp, điện từ trường, …  

b) Tiếp xúc với hoá chất độc hại như: Hơi khí độc, bụi độc; Các sản phẩm có chì, 
thuỷ ngân, mangan, bazơ, a xit, xăng, dầu, mỡ hoặc các chất độc khác. 

c) Tiếp xúc với yếu tố sinh học độc hại, môi trường vệ sinh lao động xấu như: . 
- Vi rút, vi khuẩn độc hại gây bệnh; 
- Phân, nước, rác, cống rãnh hôi thối; 
- Các yếu tố sinh học độc hại khác. 
d) Làm việc với máy, thiết bị, công cụ LĐ hoặc làm việc ở vị trí mà tư thế LĐ nguy hiểm 

dễ gây ra TNLĐ như: Làm việc trên cao, làm việc trên sông nước, trong rừng, … hoặc 
điều kiện LĐ nguy hiểm, độc hại khác 

2.  Nguyên tắc cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân được quy định tại điều 5 Thông tư 
04/2014/TT- BLĐTBXH ngày 12/2/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội như 
sau: 

a) Người sử dụng lao động phải thực hiện các biện pháp về công nghệ, thiết bị, kỹ 
thuật an toàn, vệ sinh lao động để loại trừ hoặc hạn chế tối đa các tác hại của yếu 
tố nguy hiểm, độc hại đến mức có thể được, cải thiện điều kiện lao động trước 
khi thực hiện biện pháp trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân . 

b) Người sử dụng lao động thực hiện việc trang bị PTBVCN cho người lao động 
theo danh mục tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này. Trong trường hợp 
các nghề, công việc chưa được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 
mà xét thấy có yếu tố nguy hiểm, độc hại không bảo đảm an toàn sức khỏe cho 
người lao động thì người sử dụng lao động trang bị PTBVCN phù hợp với công 
việc đó, đồng thời phải báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa 
phương hoặc Bộ, ngành chủ quản theo mẫu . 

c) Người sử dụng lao động căn cứ vào mức độ yêu cầu của từng nghề hoặc công 
việc cụ thể tại cơ sở của mình, tham khảo ý kiến của tổ chức công đoàn cơ sở 
hoặc người đại diện tập thể người lao động để quyết định thời hạn sử dụng 
PTBVCN phù hợp với tính chất công việc và chất lượng của PTBVCN . 

d) Người sử dụng lao động phải lập sổ cấp phát, theo dõi việc trang bị PTBVCN 
và phải có chữ ký của người lao động nhận PTBVCN theo mẫu tại Phụ lục 3 ban 
hành kèm theo Thông tư này. 

e) Người lao động có quyền yêu cầu người sử dụng lao động bổ sung mới hoặc 
thay đổi loại PTBVCN quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này 
cho phù hợp với điều kiện thực tế. Người sử dụng lao động tham khảo ý kiến 
của tổ chức Công đoàn cơ sở hoặc người đại diện tập thể người lao động trước 
khi quyết định. 

f) Người đến thăm quan, học tập thì tùy theo yêu cầu cụ thể, người sử dụng lao 
động cấp phát PTBVCN thiết để sử dụng trong thời gian thăm quan, học tập . 
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g) Nghiêm cấm người sử dụng lao động cấp phát tiền thay cho việc cấp phát PTBVCN 
cho người lao động hoặc giao tiền cho người lao động tự đi mua. 

3. Liên hệ thực tế việc thực hiện trang bị PTBVCN ở đơn vị và bản thân như thế nào, ví dụ 
cụ thể . 

Câu 56. Hãy cho biết Nguyên tắc sử dụng, bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân 
(PTBVCN) theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT- BLĐTBXH ngày 
02/2/2014 của Bộ Lao động thương binh và xã hội? Liên hệ thực tế ở đơn vị? 

Trả lời: 
1. Thông tư số 04/2014/TT- BLĐTBXH ngày 12/2/2014 của Bộ Lao động thương binh và 

xã hội, có hiệu lực từ ngày 15/4/2014 quy định Nguyên tắc sử dụng, bảo quản PTBVCN 
như sau : 

a) Điều 6 quy định Nguyên tắc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân: 

- Người sử dụng lao động phải tổ chức hướng dẫn người lao động sử dụng thành 
thạo các PTBVCN thích hợp và phải kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng . 

- Các phương tiện bảo vệ cá nhân chuyên dùng có yêu cầu kỹ thuật cao thì người 
sử dụng lao động (hoặc người được ủy quyền cấp phát) phải kiểm tra để bảo 
đảm chất lượng, quy cách trước khi cấp, đồng thời định kỳ kiểm tra trong quá 
trình sử dụng và ghi sổ theo dõi; không sử dụng các phương tiện không đạt yêu 
cầu kỹ thuật hoặc quá hạn sử dụng . 

- Người được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân phải sử dụng phương tiện đó 
theo đúng quy định trong khi làm việc. Nếu người lao động vi phạm thì tùy theo 
mức độ vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật theo nội quy lao động của cơ sở 
mình hoặc theo quy định của pháp luật . 

- Người lao động không phải trả tiền về việc sử dụng PTBVCN. Người sử dụng 
lao động có trách nhiệm trang bị lại cho người lao động PTBVCN khi bị mất, 
hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng. Trường hợp bị mất, hư hỏng mà không có lý do 
chính đáng thì người lao động phải bồi thường theo quy định của nội quy lao 
động cơ sở. Khi hết thời hạn sử dụng hoặc khi chuyển làm công việc khác thì 
người lao động phải trả lại những PTBVCN nếu người sử dụng lao động yêu cầu 
nhưng phải ký bàn giao . 

b) Điều 7 quy định, Nguyên tắc bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân 

2. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bố trí nơi cất giữ, bảo quản PTBVCN theo 
hướng dẫn của nhà sản xuất, chế tạo phương tiện bảo vệ cá nhân. Người lao động có 
trách nhiệm giữ gìn PTBVCN được giao. 

3. Các PTBVCN để sử dụng ở những nơi không đảm bảo vệ sinh, dễ gây nhiễm độc, nhiễm 
trùng, nhiễm phóng xạ thì sau khi sử dụng, người sử dụng lao động phải có các biện 
pháp làm sạch, khử độc, khử trùng, tẩy xạ bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn cho người 
lao động, môi trường xung quanh và phải định kỳ kiểm tra . 

4. Liên hệ thực tế của đơn vị. 

Câu 57. Bạn hãy cho biết các nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn Điện trong lao động 
sản xuất? Liên hệ thực tế ở đơn vị bạn và Công ty về nguyên nhân gây tai nạn 
Điện. 

Trả lời: 
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a) Có 9 guyên nhân chủ yếu gây tai nạn Điện trong SX: 

- Lớp bọc cách điện của dây dẫn hay các bộ phận mang điện bị hư hỏng hoặc 
không đảm bảo yêu cầu cách điện; 

- Việc che, chắn, bao che các bộ phận mạng điện không được thực hiện theo quy 
định; 

- Vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện, đặc biệt là với điện cao thế ; 
- Không thực hiện nối đất, nối không bảo vệ hoặc có nhưng không đạt yêu cầu kỹ 

thuật (Dây nối đất, nối không có điện trở quá lớn) ; 
- Không thực hiện đúng quy trình, quy phạm an toàn khi vận hành các máy có 

động cơ điện, khi sửa chữa điện; 
- NLĐ không được huấn luyện kỹ thuật an toàn Điện; 
- Làm việc khi chưa đủ các điều kiện an toàn, các hư hỏng về điện không được 

sửa chữa kịp thời; 
- Thiếu các biển báo an toàn điện ; 
- Không sử dụng PTBVCN, dụng cụ điện cầm tay không đạt yêu cầu chất lượng 

an toàn. 
b) Liên hệ thực tế tại đơn vị. 

Câu 58. Trách nhiệm của NSDLĐ trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại 
nơi làm việc được quy định trong văn bản luật nào. Nêu cụ thể? Liên hệ việc 
thực hiện các trách nhiệm đó của NSDLĐ ở đơn vị anh (chị). 

Trả lời: 
- Trách nhiệm của NSDLĐ được quy định tại Điều 16 Bộ Luật ATVSLĐ 
- NSDLĐ có 08 trách nhiệm cụ thể sau: 

1. Bảo đảm nơi làm việc phải đạt yêu cầu về không gian, độ thoáng, bụi, hơi, khí độc, 
phóng xạ, điện từ trường, nóng, ẩm, ồn, rung, các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại khác 
được quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật liên quan và định kỳ kiểm tra, đo lường các 
yếu tố đó; bảo đảm có đủ buồng tắm, buồng vệ sinh phù hợp tại nơi làm việc theo quy 
định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

2. Bảo đảm máy, thiết bị, vật tư, chất được sử dụng, vận hành, bảo trì, bảo quản tại nơi 
làm việc theo quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động, hoặc đạt các tiêu chuẩn 
kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động đã được công bố, áp dụng và theo nội quy, quy 
trình bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc. 

3. Trang cấp đầy đủ cho người lao động các phương tiện bảo vệ cá nhân khi thực hiện 
công việc có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại; trang bị các thiết bị an toàn, vệ sinh lao 
động tại nơi làm việc. 

4. Hằng năm hoặc khi cần thiết, tổ chức kiểm tra, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố 
có hại tại nơi làm việc để tiến hành các biện pháp về công nghệ, kỹ thuật nhằm loại trừ, 
giảm thiểu yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc, cải thiện điều kiện lao động, 
chăm sóc sức khỏe cho người lao động. 

5. Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy, thiết bị, vật tư, chất, nhà xưởng, kho tàng. 
6. Phải có biển cảnh báo, bảng chỉ dẫn bằng tiếng Việt và ngôn ngữ phổ biến của người 

lao động về an toàn, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị, vật tư và chất có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc, nơi lưu giữ, bảo quản, sử 
dụng và đặt ở vị trí dễ đọc, dễ thấy. 
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7. Tuyên truyền, phổ biến hoặc huấn luyện cho người lao động quy định, nội quy, quy 
trình về an toàn, vệ sinh lao động, biện pháp phòng, chống yếu tố nguy hiểm, yếu tố có 
hại tại nơi làm việc có liên quan đến công việc, nhiệm vụ được giao. 

8. Xây dựng, ban hành 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. 

Câu 59. Trách nhiệm của NLĐ trong việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động được 
quy định trong văn bản luật nào. Nêu cụ thể? Liên hệ tại đơn vị: Công đoàn cơ 
sở đã làm gì để NLĐ thực hiện các trách nhiệm ở đơn vị 

Trả lời: 
- Trách nhiệmcủa NLĐ được quy định tại Điều 17 Luật ATVSLĐ. 
- NLĐ có 04 trách nhiệm cụ thể sau: 

1. Chấp hành quy định, nội quy, quy trình, yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động của người 
sử dụng lao động hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành liên quan đến công 
việc, nhiệm vụ được giao. 

2. Tuân thủ pháp luật và nắm vững kiến thức, kỹ năng về các biện pháp bảo đảm an toàn, 
vệ sinh lao động tại nơi làm việc; sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân 
đã được trang cấp, các thiết bị an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc trong quá trình 
thực hiện các công việc, nhiệm vụ được giao. 

3. Phải tham gia huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trước khi sử dụng các máy, thiết bị, 
vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. 

4. Ngăn chặn nguy cơ trực tiếp gây mất an toàn, vệ sinh lao động, hành vi vi phạm quy 
định an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi 
biết tai nạn lao động, sự cố hoặc phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố, tai nạn lao động hoặc bệnh 
nghề nghiệp; chủ động tham gia ứng cứu, khắc phục sự cố, tai nạn lao động theo phương án xử 
lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp hoặc khi có lệnh của người sử dụng lao động hoặc cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền 

-  Liên hệ tại đơn vị: 

Câu 60. Công tác chăm sóc sức khỏe người lao động được quy định tại điều nào 
của Bộ luật lao động năm 2012, gồm có bao nhiêu nội dung. Nêu rõ các nội dung 
đó. Liên hệ với thực tế tại Đơn vị. 

Trả lời: 
- Công tác chăm sóc sức khỏe người lao động được quy định tại Chương IX, Mục 

3, Điều 152 gồm có 07 nội dung 

+ NSDLĐ phải căn cứ vào tiêu chuẩn sức khỏe quy định cho từng loại công việc để tuyển 
dụng và sắp xếp lao động. 

+ Hằng năm, NSDLĐ phải tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động, kể cả người 
học nghề, tập nghề; lao động nữ phải được khám chuyên khoa phụ sản, người làm công 
việc nặng nhọc, độc hại, người lao động là người khuyết tật, người lao động chưa thành 
niên, người lao động cao tuổi phải được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng một lần. . 

+ Người lao động làm việc trong điều kiện có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp phải được 
khám bệnh nghề nghiệp theo quy định của Bộ Y tế. 
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+ Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải được giám định y khoa để 
xếp hạng thương tật, xác định mức độ suy giảm khả năng lao động và được điều trị, điều 
dưỡng, phục hồi chức năng lao động đúng theo quy định của pháp luật. 

+ Người lao động sau khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nếu còn tiếp tục làm việc, 
thì được sắp xếp công việc phù hợp với sức khoẻ theo kết luận của Hội đồng giám định 
y khoa lao động. 

+ NSDLĐ phải quản lý hồ sơ sức khoẻ của người lao động và hồ sơ theo dõi tổng hợp theo 
quy định của Bộ Y tế.  

+ Người lao động làm việc ở nơi có yếu tố gây nhiễm độc, nhiễm trùng, khi hết giờ làm 
việc phải được NSDLĐ bảo đảm các biện pháp khử độc, khử trùng. 

Câu 61. Anh (chị) hãy nêu nội dung tự kiểm tra An toàn vệ sinh lao động 
(ATVSLĐ) được quy định trong Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 
15/5/2016của Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Liên hệ ở đơn vị. 

Trả lời:  
Công tác kiểm tra BHLĐ – ATVSLĐ gồm 13 nội dung chính sau: 

1. Việc thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động như: khám sức khỏe, khám 
phát hiện bệnh nghề nghiệp; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bồi dưỡng bằng hiện 
vật, khai báo, điều tra, thống kê tai nạn lao động; đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ 
sinh lao động; huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động,...; 

2. Hồ sơ, sổ sách, nội quy, quy trình và biện pháp an toàn, sổ ghi biên bản kiểm tra, sổ ghi 
kiến nghị; 

3. Việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, biện pháp an toàn đã ban hành; 
4. Tình trạng an toàn, vệ sinh của các máy, thiết bị, nhà xưởng, kho tàng và nơi làm việc 

như: Che chắn tại các vị trí nguy hiểm, độ tin cậy của các cơ cấu an toàn, chống nóng, 
chống bụi, chiếu sáng, thông gió, thoát nước ...; 

5. Việc sử dụng, bảo quản trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện kỹ thuật phòng 
cháy chữa cháy, phương tiện cấp cứu y tế; 

6. Việc thực hiện các nội dung của kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động; 
7. Việc thực hiện kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra; 
8. Việc quản lý, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và 

việc kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại; 
9. Kiến thức an toàn, vệ sinh lao động, khả năng xử lý sự cố và sơ cứu, cấp cứu của người 

lao động. 
10. Việc tổ chức ăn uống bồi dưỡng, chăm sóc sức khỏe người lao động; 
11. Hoạt động tự kiểm tra của cấp dưới, việc giải quyết các đề xuất, kiến nghị về an toàn, 

vệ sinh lao động của người lao động; 
12. Trách nhiệm quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động và phong trào quần chúng về an 

toàn, vệ sinh lao động; 
13. Các nội dung khác phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

+  Liên hệ thực tế tại đơn vị 

Câu 62. Anh (Chị) hãy cho biết nguyên tắc tổ chức, nghĩa vụ và quyền của mạng 
lưới ATVSV? Liên hệ thực tế tại đơn vị. 

Trả lời: 
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Vấn đề này được quy định tại Điều 74 Bộ luật an toàn vệ sinh lao động, cụ thể: 

 Nguyên tắc tổ chức mạng lưới ATVSV 

1. Mỗi tổ sản xuất trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có ít nhất một an toàn, vệ sinh 
viên kiêm nhiệm trong giờ làm việc. Người sử dụng lao động ra quyết định thành lập và 
ban hành quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên sau khi thống nhất ý 
kiến với Ban chấp hành công đoàn cơ sở nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh đã thành lập 
Ban chấp hành công đoàn cơ sở. 

2. An toàn, vệ sinh viên là người lao động trực tiếp, am hiểu chuyên môn và kỹ thuật an 
toàn, vệ sinh lao động; tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an 
toàn, vệ sinh lao động và được người lao động trong tổ bầu ra. 

3. An toàn, vệ sinh viên hoạt động dưới sự quản lý và hướng dẫn của Ban chấp hành công 
đoàn cơ sở, trên cơ sở quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; phối hợp về 
chuyên môn, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với người 
làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động, 
người làm công tác y tế hoặc bộ phận y tế tại cơ sở. 

-  Nghĩa vụ của an toàn - vệ sinh viên: 
a) Đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn mọi người trong tổ, đội, phân xưởng chấp hành nghiêm 

chỉnh quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản các thiết bị an toàn, phương tiện 
bảo vệ cá nhân; nhắc nhở tổ trưởng, đội trưởng, quản đốc chấp hành quy định về an 
toàn, vệ sinh lao động; 

b) Giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, nội quy an toàn, vệ sinh lao 
động, phát hiện những thiếu sót, vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động, những trường 
hợp mất an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, chất và nơi làm việc; 

c) Tham gia xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động; tham gia hướng dẫn biện pháp 
làm việc an toàn đối với người lao động mới đến làm việc ở tổ; 

d) Kiến nghị với tổ trưởng hoặc cấp trên thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động, biện 
pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và khắc phục kịp thời những trường hợp mất 
an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, chất và nơi làm việc; 

e) Báo cáo tổ chức công đoàn hoặc thanh tra lao động khi phát hiện vi phạm về an toàn, 
vệ sinh lao động tại nơi làm việc hoặc trường hợp mất an toàn của máy, thiết bị, vật tư, 
chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động đã kiến nghị với người sử 
dụng lao động mà không được khắc phục. 

-  Quyền của an toàn - vệ sinh viên 
a) Được cung cấp thông tin đầy đủ về biện pháp mà người sử dụng lao động tiến hành để 

bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; 
b) Được dành một phần thời gian làm việc để thực hiện các nhiệm vụ của an toàn, vệ sinh 

viên nhưng vẫn được trả lương cho thời gian thực hiện nhiệm vụ và được hưởng phụ 
cấp trách nhiệm. 

c) Mức phụ cấp trách nhiệm do người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ 
sở thống nhất thỏa thuận và được ghi trong quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, 
vệ sinh viên; 

d) Yêu cầu người lao động trong tổ ngừng làm việc để thực hiện các biện pháp bảo đảm 
an toàn, vệ sinh lao động, nếu thấy có nguy cơ trực tiếp gây sự cố, tai nạn lao động và 
chịu trách nhiệm về quyết định đó; 

e) Được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp hoạt 
động. 

-  Liên hệ thực tế 
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Câu 63. Anh (Chị) hãy cho biết công tác quản lý Vệ sinh lao động được quy định 
trong văn bản nào? Nội dung cụ thể là gì. Liên hệ thực tế tại đơn vị. 

Trả lời: 
- Công tác quản lý Vệ sinh lao động được quy định tại Chương II, Điều 4 của 

Thông tư 19/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế về việc “Hướng dẫn 
quản lý Vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động” 

- Nội dung quản lý Vệ sinh lao động gồm: 

Nội dung quản lý vệ sinh lao động 

1. Nội dung quản lý vệ sinh lao động tại cơ sở lao động bao gồm: 
a) Lập và cập nhật hồ sơ vệ sinh lao động của cơ sở lao động; 
b) Quan trắc môi trường lao động; 
c) Khám sức khỏe trước khi bố trí việc làm, khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh 

nghề nghiệp và khám định kỳ bệnh nghề nghiệp; 
d) Kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những ảnh hưởng của yếu tố có hại trong môi 

trường lao động đối với sức khỏe; 
e) Vệ sinh phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao  sức khỏe tại nơi 

làm việc; 
f) Bảo đảm đáp ứng yêu cầu về công trình vệ sinh, phúc lợi tại nơi làm việc quy định tại 

Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này; 
g) Tổ chức lực lượng sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động tại nơi làm việc (sau đây gọi tắt là 

sơ cứu, cấp cứu) và bảo đảm trang thiết bị sơ cứu, cấp cứu. 
2. Hằng năm, cơ sở lao động sản xuất kinh doanh phải xây dựng nội dung quản lý vệ sinh lao động, 

quản lý sức khỏe người lao động trong kế hoạch an toàn vệ sinh lao động đối với cơ sở. 

-  Liên hệ thực tế tại Đơn vị. 

Câu 64. Anh (chị) nêu định nghĩa tai nạn lao động (TNLĐ)– Những trường hợp 
được coi là TNLĐ – Phân loại TNLĐ – Nêu 1 trường hợp TNLĐ nặng 

Trả lời: 

Định nghĩa tai nạn lao động được nêu tại điều 142 Bộ luật lao động năm 2012 như sau: Tai nạn 
lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử 
vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, 
nhiệm vụ lao động. 

Những trường hợp được coi là TNLĐ: 

+ TNLĐ xảy ra trong quá trình lao động gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ 
lao động; 

+ TNLĐ xảy ra trong quá trình thực hiện công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công của 
người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động uỷ quyền bằng văn 
bản trực tiếp quản lý lao động; 

+ TNLĐ xảy ra đối với người lao động khi đang thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cần thiết 
mà Bộ luật Lao động và nội quy của cơ sở cho phép (nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi 
dưỡng hiện vật, cho con bú, tắm rửa, đi vệ sinh…). 

- Những trường hợp tai nạn được coi là tai nạn lao động xảy ra tại địa điểm và 
thời gian hợp lý, bao gồm: 
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+ Tai nạn xảy ra đối với người lao động khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc, từ nơi làm việc 
về nơi ở; 

+ Tai nạn xảy ra cho người lao động Việt Nam trong khi thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài 
do người sử dụng lao động giao (tham dự hội nghị, hội thảo, học tập ngắn hạn, nghiên 
cứu thực tế). 

- Phân loại TNLĐ được quy định tại Điều 9 Nghị định 39/2016/NĐ-CP 
1. Tai nạn lao động làm chết người lao động (sau đây gọi tắt là tai nạn lao động chết người) là tai 

nạn lao động mà người lao động bị chết thuộc một trong các trường hợp sau đây: 
a) Chết tại nơi xảy ra tai nạn; 
b) Chết trên đường đi cấp cứu hoặc trong thời gian cấp cứu; 
c) Chết trong thời gian Điều trị hoặc chết do tái phát của vết thương do tai nạn lao động 

gây ra theo kết luận tại biên bản giám định pháp y; 
d) Người lao động được tuyên bố chết theo kết luận của Tòa án đối với trường hợp mất 

tích. 
2. Tai nạn lao động làm người lao động bị thương nặng (sau đây gọi tắt là tai nạn lao động nặng) 

là tai nạn lao động làm người lao động bị ít nhất một trong những chấn thương được quy định 
tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này. 

3. Tai nạn lao động làm người lao động bị thương nhẹ (sau đây gọi tắt là tai nạn lao động nhẹ) là 
tai nạn lao động không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này. 

-  Cho thí dụ 1 trường hợp bị TNLĐ nặng 

Câu 65. Anh chị hãy nêu Quyền và nghĩa vụ của An toàn vệ sinh viên. Liên hệ thực 
tế với công việc hàng ngày của ATVSV tại đơn vị. 

Trả lời: 
1. An toàn, vệ sinh viên có nghĩa vụ sau đây: 

a) Đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn mọi người trong tổ, đội, phân xưởng chấp hành nghiêm 
chỉnh quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản các thiết bị an toàn, phương tiện 
bảo vệ cá nhân; nhắc nhở tổ trưởng, đội trưởng, quản đốc chấp hành quy định về an 
toàn, vệ sinh lao động; 

b) Giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, nội quy an toàn, vệ sinh lao 
động, phát hiện những thiếu sót, vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động, những trường 
hợp mất an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, chất và nơi làm việc; 

c) Tham gia xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động; tham gia hướng dẫn biện pháp 
làm việc an toàn đối với người lao động mới đến làm việc ở tổ; 

d) Kiến nghị với tổ trưởng hoặc cấp trên thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động, biện 
pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và khắc phục kịp thời những trường hợp mất 
an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, chất và nơi làm việc; 

e) Báo cáo tổ chức công đoàn hoặc thanh tra lao động khi phát hiện vi phạm về an toàn, 
vệ sinh lao động tại nơi làm việc hoặc trường hợp mất an toàn của máy, thiết bị, vật tư, 
chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động đã kiến nghị với người sử 
dụng lao động mà không được khắc phục. 

2. An toàn, vệ sinh viên có quyền sau đây: 
a) Được cung cấp thông tin đầy đủ về biện pháp mà người sử dụng lao động tiến hành để 

bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; 
b) Được dành một phần thời gian làm việc để thực hiện các nhiệm vụ của an toàn, vệ sinh 

viên nhưng vẫn được trả lương cho thời gian thực hiện nhiệm vụ và được hưởng phụ 
cấp trách nhiệm. 
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c) Mức phụ cấp trách nhiệm do người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ 
sở thống nhất thỏa thuận và được ghi trong quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, 
vệ sinh viên; 

d) Yêu cầu người lao động trong tổ ngừng làm việc để thực hiện các biện pháp bảo đảm 
an toàn, vệ sinh lao động, nếu thấy có nguy cơ trực tiếp gây sự cố, tai nạn lao động và 
chịu trách nhiệm về quyết định đó; 

e) Được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp hoạt 
động. 

Câu 66. Anh (chị) hãy cho biết văn bản nào quy định Quyền, trách nhiệm của công 
đoàn cơ sở trong công tác an toàn - vệ sinh lao động? Nói rõ các quyền và trách 
nhiệm của CĐCS? Liên hệ việc thực hiện quy định đó ở đơn vị anh (chị)? 

Trả lời 
-  Quyền, trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong công tác an toàn - vệ sinh lao 

động được quy định tại Điều 10 Luật An toàn vệ sinh lao động, cụ thể như sau  

+ Tham gia với người sử dụng lao động xây dựng và giám sát việc thực hiện kế hoạch, 
quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện 
điều kiện lao động. 

+ Đại diện cho tập thể người lao động thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện 
điều khoản về an toàn, vệ sinh lao động trong thỏa ước lao động tập thể; có trách 
nhiệm giúp đỡ người lao động khiếu nại, khởi kiện khi quyền, lợi ích hợp pháp, 
chính đáng bị xâm phạm. 

+ Đối thoại với người sử dụng lao động để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, 
nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động về an toàn, vệ sinh lao động. 

+ Tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức kiểm tra công tác an toàn, 
vệ sinh lao động; giám sát và yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện đúng các 
quy định về an toàn, vệ sinh lao động; tham gia, phối hợp với người sử dụng lao 
động điều tra tai nạn lao động và giám sát việc giải quyết chế độ, đào tạo nghề và 
bố trí công việc cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

+ Kiến nghị với người sử dụng lao động, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện 
các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, khắc phục hậu quả sự cố kỹ thuật 
gây mất an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động và xử lý hành vi vi phạm pháp 
luật về an toàn, vệ sinh lao động. 

+ Tuyên truyền, vận động người lao động, người sử dụng lao động thực hiện tốt các 
quy định củapháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, 
vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức tập 
huấn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ công đoàn và người lao động. 

+ Yêu cầu người có trách nhiệm thực hiện ngay biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh 
lao động, kể cả trường hợp phải tạm ngừng hoạt động nếu cần thiết khi phát hiện 
nơi làm việc có nguy cơ gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người lao 
động. 

+ Tham gia Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở theo quy định tại khoản 1 Điều 
35 của Luật này; tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động để ứng cứu, khắc 
phục hậu quả sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao 
động; trường hợp người sử dụng lao động không thực hiện nghĩa vụ khai báo theo 
quy định tại Điều 34 của Luật này thì công đoàn cơ sở có trách nhiệm thông báo 
ngay với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 35 của 
Luật này để tiến hành điều tra. 

+ Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các phong trào thi đua, phong trào 
quần chúng làm công tác an toàn, vệ sinh lao động và xây dựng văn hóa an toàn lao 
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động tại nơi làm việc; quản lý, hướng dẫn hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh 
viên. 

+ Những cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa thành lập công đoàn cơ sở thì công đoàn 
cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện quyền, trách nhiệm quy định tại Điều này khi được 
người lao động ở đó yêu cầu. 

Câu 67. Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật hiện hành? 

Trả lời: 
- Căn cứ Điều 4 Nghị định 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ 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 bắt buộc. 

“Điều 4. Mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động 
Mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp quy định tại Khoản 3 

Điều 44 Luật an toàn, vệ sinh lao động được quy định như sau: 
1. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng như sau: 

a) Mức 1% trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động quy định 
tại các Điểm a, b, d, đ và e Khoản 1 Điều 2 Nghị định này. 

Trường hợp người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, 
tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương 
theo sản phẩm hoặc khoán được thực hiện hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần. 

b) Mức 1% trên mức lương cơ sở đối với mỗi người lao động quy định 
tại Điểm c Khoản 1 Điều 2 Nghị định này. 

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, Chính phủ quyết định mức đóng thấp hơn mức 
đóng quy định tại Khoản 1 Điều này”. 

- Căn cứ khoản 1 Điều 2 Nghị định 37/2016/NĐ-CP: 
“Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao 
động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, 
bao gồm: 

a) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức 
và viên chức; 

b) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp 
vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công 
tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; 

c) Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân 
phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được 
hưởng sinh hoạt phí; 

d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ 
chức cơ yếu; 

e) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng 
lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên và người làm việc theo hợp đồng lao 
động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng. Không bao gồm người lao 
động là người giúp việc gia đình; 
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f) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý Điều hành hợp tác xã có hưởng tiền 
lương”. 

Như vậy, mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

của người sử dụng lao động là: 

- Phương thức đóng: Hằng tháng. 
- Mức đóng: 
+ Mức 1% trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động là: 
- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và 

viên chức; 
- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, 

sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu 
hưởng lương như đối với quân nhân; 

- Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ 
yếu; 

- Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động 
có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên và người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 
01 tháng đến dưới 03 tháng. Không bao gồm người lao động là người giúp việc gia đình; 

- Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý Điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương. 
Trường hợp người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, 

tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương 
theo sản phẩm hoặc khoán được thực hiện hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần. 

+ Mức 1% trên mức lương cơ sở đối với mỗi người lao động là hạ sĩ quan, chiến sĩ quân 
đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, 
công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí. 

+ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, Chính phủ quyết định mức đóng thấp hơn mức 
đóng trên. 

Câu 68. Hồ sơ và thủ tục giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề 
nghiệp được thực hiện như thế nào? 

Trả lời:  
- Căn cứ Điều 104 Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014 quy định hồ sơ hưởng chế độ tai 

nạn lao động bao gồm: 
“Điều 104. Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động 

1. Sổ bảo hiểm xã hội. 
2. Biên bản điều tra tai nạn lao động, trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là tai 

nạn lao động thì phải có thêm biên bản tai nạn giao thông hoặc biên bản khám nghiệm 
hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông. 

3. Giấy ra viện sau khi đã điều trị tai nạn lao động. 
4. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa. 
5. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động”. 

- Căn cứ Điều 105 Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014 quy định hồ sơ hưởng chế độ bệnh 
nghề nghiệp bao gồm: 

“Điều 105. Hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp 

1. Sổ bảo hiểm xã hội. 
2. Biên bản đo đạc môi trường có yếu tố độc hại, trường hợp biên bản xác định cho nhiều 

người thì hồ sơ của mỗi người lao động có bản trích sao. 
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3. Giấy ra viện sau khi điều trị bệnh nghề nghiệp, trường hợp không điều trị tại bệnh viện 
thì phải có giấy khám bệnh nghề nghiệp. 

4. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa. 
5. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp”. 

- Căn cứ Điều 106 Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014 quy định giải quyết hưởng chế độ 
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bao gồm: 

“Điều 106. Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

1. Người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 
104 và Điều 105 của Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014. 

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách 
nhiệm giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trường hợp không 
giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”. 

Câu 69. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong giải quyết tranh chấp lao động được 
quy định như thế nào? 

Trả lời: 
 Căn cứ Điều 196 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định quyền và nghĩa vụ của hai bên 

trong giải quyết tranh chấp lao động như sau: 
“Điều 196. Quyền và nghĩa vụ của hai bên trong giải quyết tranh chấp lao động 

1. Trong giải quyết tranh chấp lao động, hai bên có quyền sau đây: 
a) Trực tiếp hoặc thông qua đại diện để tham gia vào quá trình giải quyết; 
b) Rút đơn hoặc thay đổi nội dung yêu cầu; 
c) Yêu cầu thay đổi người tiến hành giải quyết tranh chấp lao động nếu có lý do 

cho rằng người đó có thể không vô tư hoặc không khách quan. 
2. Trong giải quyết tranh chấp lao động, hai bên có nghĩa vụ sau đây: 

a) Cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của 
mình;  

b) Chấp hành thoả thuận đã đạt được, bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.” 

Câu 70. Tại Chi nhánh Công ty A xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật lao động, Hội 
đồng xử lý kỷ luật của Công ty A đã họp và đề xuất hình thức xử lý kỷ luật cách 
chức và sa thải với 07 người lao động. Sau khi trình lên Chủ tịch Hội đồng Quản 
trị (người đại diện theo pháp luật của Công ty A), Chủ tịch Hội đồng Quản trị 
(HĐQT) chỉ đạo giao Giám đốc Chi nhánh ký Quyết định xử lý kỷ luật lao động 
với hình thức cách chức và sa thải. Hỏi, việc giao Giám đốc Chi nhánh ký Quyết 
định xử lý kỷ luật lao động có trái với quy định của luật lao động hay không? 

Trả lời: 
- Căn cứ khoản 4 Điều 30 Nghị định 05/2015/NĐ-CP: 
“……………………………. 
4. Người giao kết hợp đồng lao động theo quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 

Điều 3 Nghị định này là người có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật lao động đối với người 
lao động. Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động chỉ có thẩm quyền xử lý kỷ luật 
lao động theo hình thức khiển trách.” 

- Căn cứ khoản 4 Điều 12 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH: 
“…………………. 
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4. Trường hợp người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động ủy 
quyền hợp pháp bằng văn bản cho người khác giao kết hợp đồng lao động theo quy định tại 
Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP thì khi tiến hành cuộc họp xử lý luật lao động, 
người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động tiến hành triệu tập và chủ trì cuộc họp xử lý 
kỷ luật lao động.  

Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động có quyền ra quyết định xử lý kỷ luật 
lao động theo hình thức khiển trách. Đối với các hình thức xử lý kỷ luật lao động khác thì sau 
khi kết thúc cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động 
có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, đề nghị người sử dụng lao động xem xét, ra quyết định và tổ 
chức thực hiện theo quyết định xử lý kỷ luật lao động được ban hành.”  

Theo đó, đối với các hình thức xử lý kỷ luật là cách chức và sa thải thì bắt buộc phải là 
người đại diện theo pháp luật ký quyết định xử lý kỷ luật, không thể ủy quyền hay giao cho 
người khác ký quyết định xử lý kỷ luật. Nếu giao cho người khác ký quyết định xử lý kỷ luật 
thì việc ra quyết định xử lý kỷ luật này là trái pháp luật và phải chịu các hậu quả theo khoản 3 
Điều 33 Nghị định 05/2015/NĐ-CP. 

Như vậy, trong trường hợp này, Giám đốc Chi nhánh ký quyết định xử lý kỷ luật là trái 
pháp luật (vi phạm về thẩm quyền), do đó việc xử lý kỷ luật này là trái pháp luật.  

Câu 71. Khi làm thêm giờ và làm việc vào ban đêm, người lao động được trả lương 
như thế nào? 

Trả lời:  
Căn cứ Điều 97, Bộ Luật Lao động sửa đổi năm 2012, tiền lương làm thêm giờ, làm 

việc vào ban đêm được trả như sau: 
“Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm 

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền 
lương theo công việc đang làm như sau: 

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; 
b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; 
c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền 

lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương 
ngày. 

2. Người lao động làm việc vào ban đêm (từ 22h đến 06h sáng hôm sau), thì được trả thêm 
ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc 
của ngày làm việc bình thường. 

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại 
khoản 1 và khoản 2 Điều 97, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính 
theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày. 

Câu 72. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam được quy định 
như thế nào? 

Trả lời: 
- Căn cứ Điều 7 Điều lệ Công đoàn Việt Nam được Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 

XI thông qua ngày 30/7/2013: 
"Điều 7. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động 

1. Công đoàn Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Cơ quan 
lãnh đạo các cấp công đoàn do bầu cử lập ra. 
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2. Quyền quyết định cao nhất của mỗi cấp công đoàn là đại hội công đoàn cấp đó. Cơ quan 
lãnh đạo của công đoàn mỗi cấp giữa hai kỳ đại hội là ban chấp hành. 

3. Ban chấp hành công đoàn các cấp hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân 
phụ trách, thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ 
chức. 

4. Nghị quyết của công đoàn các cấp được thông qua theo đa số và phải được thi hành 
nghiêm chỉnh.” 

- Căn cứ Mục 5 Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam: 

"5. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động theo Điều 7 thực hiện như sau: 
5.1. Công đoàn Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tổ chức 

công đoàn các cấp và đoàn viên trong hệ thống Công đoàn phục tùng Nghị quyết Đại hội Công 
đoàn Việt Nam, Nghị quyết Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nghị quyết 
đại hội, nghị quyết của công đoàn cùng cấp và công đoàn cấp trên. Nghị quyết của các cấp công 
đoàn chỉ có giá trị khi có trên 50% số thành viên dự họp tán thành. 

5.2. Đại hội công đoàn cấp nào quyết định phương hướng nhiệm vụ hoạt động của công 
đoàn cấp đó, theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.” 

Câu 73. Huy hiệu Công đoàn Việt Nam được quy định như thế nào? 

Trả lời: 
- Căn cứ Điều 8 Điều lệ Công đoàn Việt Nam được Đại hội Công đoàn Việt Nam lần 

thứ XI thông qua ngày 30/7/2013 Huy hiệu Công đoàn Việt Nam được quy định như sau: 
"Điều 8. Huy hiệu Công đoàn 

1. Huy hiệu Công đoàn được sử dụng thống nhất trong các cấp Công đoàn theo mẫu sau: 

 

 
 

2. Đặc điểm cơ bản của huy hiệu Công đoàn: 
a) Bánh xe răng công nghiệp màu đen (có số lượng 13 răng không bị che lấp) đặt 

ở trung tâm quả địa cầu. 
b) Phía trên bánh xe răng có Quốc kỳ Việt Nam, lá cờ màu đỏ tươi, ngôi sao vàng 

tươi ở chính giữa lá cờ. 
c) Thước cặp màu đen đặt bên trong bánh xe răng công nghiệp, trên nền màu xanh 

da trời. 
d) Quyển sách màu trắng đặt chính giữa, phía trước, bên dưới bánh xe răng, 
e) Phần đế dưới quả địa cầu có chữ “TLĐ” trên nền dải cuốn cách điệu màu xanh 

công nhân. 
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f) Đường kinh tuyến, vĩ tuyến của quả địa cầu màu trắng, trên nền màu vàng kim 
loại." 

- Căn cứ Mục 6 Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Cụ thể: 

"6. Huy hiệu Công đoàn theo Điều 8 thực hiện như sau: 
6.1. Huy hiệu Công đoàn được thống nhất sử dụng rộng rãi trong hoạt động của các cấp 

công đoàn. 
6.2. Sử dụng huy hiệu Công đoàn phải thống nhất theo đúng màu sắc, bố cục quy định 

tại Điều 8, Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 
6.3. Những trường hợp bắt buộc sử dụng huy hiệu Công đoàn gồm: 
- Đại hội công đoàn các cấp; 
- Lễ kết nạp đoàn viên, lễ thành lập tổ chức công đoàn, lễ kỷ niệm ngày truyền thống của 

công đoàn; 
- Trụ sở hoặc nơi làm việc của công đoàn các cấp; 
- Văn kiện in thành sách của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên." 

Câu 74. Hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam được quy định như thế nào? 

Trả lời: 
* Căn cứ Điều 9 Điều lệ Công đoàn Việt Nam được Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 

XI thông qua ngày 30/7/2013. Cụ thể: 
"Điều 9. Hệ thống tổ chức 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là tổ chức thống nhất có các cấp cơ bản sau đây: 

1. Cấp Trung ương: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 
2. Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, công đoàn ngành Trung 

ương và tương đương (sau đây gọi chung là liên đoàn lao động cấp tỉnh, thành phố và 
tương đương). 

3. Liên đoàn lao động huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; công đoàn ngành địa 
phương; công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; 
công đoàn tổng công ty và một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đặc thù khác (sau 
đây gọi chung là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở). 

4. Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn (sau đây gọi chung là công đoàn cơ sở)." 

* Căn cứ Mục 7 Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Cụ thể: 

"7. Về các cấp Công đoàn theo Điều 9: 
Hệ thống tổ chức Công đoàn được tổ chức theo các cấp cơ bản sau: 
7.1. Cấp Trung ương: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 
7.2. Cấp tỉnh, ngành trung ương và tương đương gồm: 
- Liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là liên đoàn 

lao động cấp tỉnh); 
- Công đoàn ngành trung ương và tương đương; 
7.3. Cấp trên trực tiếp cơ sở bao gồm: 
- Liên đoàn lao động huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là liên đoàn lao 

động cấp huyện); 
- Công đoàn giáo dục quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là công đoàn 

giáo dục huyện); 
- Công đoàn ngành địa phương; công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công 

nghệ cao, khu kinh tế (gọi chung là công đoàn các khu công nghiệp); 
- Công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 
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- Công đoàn tổng công ty trực thuộc liên đoàn lao động cấp tỉnh, công đoàn ngành trung 
ương; 

- Công đoàn cơ quan trung ương khi có đủ điều kiện, bao gồm: 
+ Công đoàn các ban của Đảng; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ. 
+ Công đoàn cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội. 
+ Công đoàn bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ. 
+ Công đoàn tổng cục, cục, đại học quốc gia, đại học vùng. 
- Một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đặc thù khác, do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam xem xét, quyết định. 
- Nghiệp đoàn theo nghề. 
7.4. Cấp cơ sở gồm: 
- Công đoàn cơ sở trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị, doanh nghiệp, 
hợp tác xã, tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động, cơ quan, 
tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam (sau đây gọi chung là cơ 
quan, tổ chức, doanh nghiệp). 

- Nghiệp đoàn." 

Câu 75. Việc bầu Ủy ban kiểm tra, các chức danh chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Ủy ban 
Kiểm tra công đoàn được quy định như thế nào? 

Trả lời: 
Về nguyên tắc và hình thức bầu cử Ủy ban kiểm tra (UBKT), chủ nhiệm, phó chủ nhiệm 

UBKT tại khoản 4, Điều 40 Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XI và Hướng dẫn số 238/HD-
TLĐ thì việc bầu UBKT, các chức danh chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT công đoàn được quy 

định như sau:  
- Việc bầu UBKT, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT tiến hành bằng hình thức bỏ 

phiếu kín. Người trúng cử phải có số phiếu bầu quá một phần hai (1/2) so với tổng số phiếu 
thu về. 

- Chủ nhiệm UBKT công đoàn mỗi cấp, do Ban chấp hành công đoàn cấp đó bầu. 
- Phó chủ nhiệm UBKT công đoàn do UBKT bầu. 
- Tổ chức cơ sở của công đoàn (công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn) có dưới ba mươi (30) 

đoàn viên thì cử một uỷ viên Ban chấp hành công đoàn làm nhiệm vụ kiểm tra. 

Câu 76. Năm 2016, ông T (59 tuổi) làm việc tại Công ty A. Năm 2017, ông T sẽ đủ 
điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu (đủ 60 
tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH) để nghỉ hưu. Hỏi Công ty A có phải rút ngắn 
thời gian làm việc mỗi ngày ít nhất 01 giờ trong năm cuối cùng trước khi ông T 
nghỉ hưu không?  

Trả lời: 
- Căn cứ khoản 3 Điều 166 Bộ luật Lao động 2012: 
“3. Năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu, người lao động được rút ngắn thời giờ làm việc 

bình thường hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian”. 
- Căn cứ khoản 10 Điều 3 Nghị định 45/2013/NĐ-CP: 
“Điều 3. Thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương 
………………… 
10. Thời giờ làm việc được rút ngắn mỗi ngày ít nhất 01 giờ đối với người lao động cao 

tuổi trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu”. 
- Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định 95/2013/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung theo 

Nghị định 88/2015/NĐ-CP): 
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“1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có 
một trong các hành vi sau đây: 

………………………. 
b) Không rút ngắn thời giờ làm việc đối với người lao động trong năm cuối cùng trước 

khi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật; 
………………..”. 
Như vậy, Công ty A phải rút ngắn mỗi ngày ít nhất 01 giờ làm việc đối với ông T trong 

năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu và thời gian này được tính vào thời giờ làm việc được hưởng 
lương. 

Câu 77. Những tranh chấp lao động nào mà Công đoàn có quyền khởi kiện tại Tòa 
án? 

Trả lời: 
Theo Mục 2 tại Hướng dẫn số 995/HD-TLĐ ngày 30/6/2016 của Tổng Liên đoàn LĐVN 

về Công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá 
nhân, tranh chấp lao động tập thể. Những tranh chấp lao động nào mà Công đoàn có quyền khởi 
kiện tại Tòa án quy định như sau: 

“2. Những tranh chấp lao động  mà Công đoàn có quyền khởi kiện tại Tòa án theo 
Điều 32 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015. 

2.1. Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động 

a) Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động 
không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải: 

- Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc tranh chấp về 
trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; 

- Tranh chấp về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động; 
- Tranh chấp về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, 

về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, về bảo hiểm thất 
nghiệp theo quy định của pháp luật về việc làm, về bảo hiểm tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; 

- Tranh chấp về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn 
vị sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

b) Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động 
phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động mà hòa giải thành 
nhưng các bên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, hòa giải không thành 
hoặc không hòa giải trong thời hạn do pháp luật quy định (trừ một số trường hợp 
quy định tại điểm a mục 2.1 Phần I hướng dẫn này), bao gồm: 

- Tranh chấp về hợp đồng lao động; 
- Tranh chấp về tiền lương; 
- Tranh chấp về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; 
- Tranh chấp về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; 
- Tranh chấp về quy định riêng đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên và 

một số lao động khác. 
2.2. Tranh chấp lao động tập thể về quyền giữa tập thể lao động với người sử dụng lao 

động theo quy định của pháp luật về lao động đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giải quyết mà tập thể lao động 
hoặc người sử dụng lao động không đồng ý với quyết định đó hoặc quá thời hạn mà Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 
thuộc trung ương không giải quyết. 
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2.3. Tranh chấp liên quan đến lao động bao gồm: 
- Tranh chấp về học nghề, tập nghề;  
- Tranh chấp về cho thuê lại lao động;  
- Tranh chấp về quyền công đoàn, kinh phí công đoàn; 
- Tranh chấp về an toàn lao động, vệ sinh lao động. 

2.4. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do đình công bất hợp pháp. 
2.5. Các tranh chấp khác về lao động, trừ trường hợp theo quy định của pháp luật 

thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác. 

Câu 78. Nghĩa vụ thống kê, báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an 
toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng của người sử dụng lao động theo quy định 
của pháp luật hiện hành?  

Trả lời: 
- Căn cứ Điều 36 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015: 

“1. Người sử dụng lao động phải thống kê, báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây 
mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng tại cơ sở của mình và định kỳ 06 tháng, hằng năm, 
báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành 
có quy định khác”. 

- Căn cứ khoản 1 Điều 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động 

 “1. Người sử dụng lao động gửi 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 
này. Báo cáo gửi bằng một trong các hình thức sau đây: trực tiếp, fax, đường bưu điện, thư điện 
tử”. 

Theo đó, người sử dụng lao động thống kê và gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao 
động định kỳ 06 tháng, hằng năm (theo mẫu quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị 
định 39/2016/NĐ-CP). 

+ Thời gian 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. 

+ Địa điểm gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính của người 
sử dụng lao động. 

+ Hình thức gửi: Trực tiếp, fax, đường bưu điện hoặc thư điện tử. 

Câu 79. Trong trường hợp doanh nghiệp phải ngưng việc, người lao động được 
trả lương như thế nào? 

Trả lời:  
Căn cứ Điều 98, Bộ Luật Lao động sửa đổi năm 2012, tiền lương ngừng việc được trả 

như sau: 
“Điều 98. Tiền lương ngừng việc  
Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau: 

1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương; 
2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao 

động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả 
thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; 

3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động 
hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, 
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địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được 
thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.” 

Câu 80. Thời hiệu khởi kiện để giải quyết các vụ án tranh chấp lao động tại Tòa 
án được quy định như thế nào? 

Trả lời: 
Theo Mục 3 tại Hướng dẫn số 995/HD-TLĐ ngày 30/6/2016 của Tổng Liên đoàn LĐVN 

về Công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá 
nhân, tranh chấp lao động tập thể. Thời hiệu khởi kiện để giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa 
án được quy định như sau: 

“3. Thời hiệu khởi  kiện 
3.1. Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân (Điều 202 BLLĐ 

2012) 
Thời hiệu yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 01 năm, kể từ ngày 

phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi 
phạm. 

3.2. Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền (Điều 207 
BLLĐ 2012) 

Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền là 01 năm kể từ ngày 
phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi 
phạm. 

Chú ý: Tòa án chỉ áp dụng quy định về thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời hiệu của một 
bên hoặc các bên với điều kiện yêu cầu này phải được đưa ra trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra 
bản án, quyết định giải quyết vụ việc. 

Người được  hưởng lợi từ việc áp dụng thời hiệu có quyền từ chối áp dụng thời hiệu, trừ 
trường hợp việc từ chối đó nhằm mục đích trốn tránh thực hiện nghĩa vụ (Điều 184 BLTTDS 
2015). 

3.3. Xác định thời hiệu khởi kiện 
Theo quy định tại Điều 185 của BLTTDS 2015 thì các quy định của Bộ luật dân sự năm 

2015 về thời hiệu được áp dụng trong tố tụng dân sự; do đó, việc không áp dụng thời hiệu khởi 
kiện, thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện, bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vụ án được 
thực hiện theo quy định tại các Điều 160, Điều 161, Điều 162 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao sẽ ban hành Nghị quyết hướng dẫn thi 
hành về thời hiệu khởi kiện. 

Câu 81. Đương sự trong vụ việc dân sự để giải quyết các tranh chấp về lao động? 

Trả lời: 
Căn cứ Điều 68 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì đương sự trong vụ việc dân sự được quy 

định như sau: 
“Điều 68. Đương sự trong vụ việc dân sự  

1. Đương sự trong vụ án dân sự là cơ quan, tổ chức, cá nhân bao gồm nguyên đơn, bị đơn, 
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

2. Đương sự trong việc dân sự là cơ quan, tổ chức, cá nhân bao gồm người yêu cầu giải 
quyết việc dân sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

3. Nguyên đơn trong vụ án dân sự là người khởi kiện, người được cơ quan, tổ chức, cá 
nhân khác do Bộ luật này quy định khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự 
khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của người đó bị xâm phạm. 
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4. Cơ quan, tổ chức do Bộ luật này quy định khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu Tòa án bảo 
vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước thuộc lĩnh vực mình phụ trách cũng là nguyên 
đơn. 

5. Bị đơn trong vụ án dân sự là người bị nguyên đơn khởi kiện hoặc bị cơ quan, tổ chức, 
cá nhân khác do Bộ luật này quy định khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân 
sự khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn bị người đó xâm phạm. 

6. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự là người tuy không khởi kiện, 
không bị kiện, nhưng việc giải quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ 
của họ nên họ được tự mình đề nghị hoặc các đương sự khác đề nghị và được Tòa án 
chấp nhận đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 
quan.  

Trường hợp việc giải quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của một 
người nào đó mà không có ai đề nghị đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền 
lợi, nghĩa vụ liên quan thì Tòa án phải đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền 
lợi, nghĩa vụ liên quan. 

7. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự là người yêu cầu Tòa án công nhận hoặc không công 
nhận một sự kiện pháp lý làm căn cứ phát sinh quyền, nghĩa vụ về dân sự, hôn nhân và gia 
đình, kinh doanh, thương mại, lao động của mình hoặc của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; 
yêu cầu Tòa án công nhận cho mình quyền về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, 
thương mại, lao động. 

8. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong việc dân sự là người tuy không yêu cầu 
giải quyết việc dân sự nhưng việc giải quyết việc dân sự có liên quan đến quyền lợi, 
nghĩa vụ của họ nên họ được tự mình đề nghị hoặc đương sự trong việc dân sự đề nghị 
và được Tòa án chấp nhận đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền 
lợi, nghĩa vụ liên quan.  

Trường hợp giải quyết việc dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của một người 
nào đó mà không có ai đề nghị đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan thì Tòa án phải đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền 
lợi, nghĩa vụ liên quan trong việc dân sự.” 
 

C. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG 

Tình huống 1: Cần nâng của cần cẩu tháp đã va vào hệ dàn giáo lắp đặt sẵn ở công 

trường và đã bị cong. 
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Hỏi: 
1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót? 
2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 
3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án 

1. Sai sót: 
- Thực hiện cẩu khi cần nâng cẩu không đủ độ cao so với giàn giáo; 
- Người sử dung cầu không đủ góc nhìn uqan sát 
- Có người đứng trong khu vực nguy hiểm khi đang cẩu hàng. 

2. Biện pháp xử lí: 
- Đề nghị dừng ngay lập tức người cẩu hàng;  
- Đề nghị lãnh đạo nâng thêm tầm cao của cần nâng cẩu;  
- Đề nghị lãnh đạo hướng dẫn an toàn cho lái cẩu; 
- Không cho phép những người chưa được huấn luyện sử dụng cẩu. 
- Cử người giám sát an toàn khi cẩu. 

3. Ghi nhớ: 
- Phải tuân thủ các quy định AT khi cẩu hàng lên cao;  
- Chỉ sử dụng cẩu khi đã được huấn luyện an toàn.  

Tình huống 2: Tai nạn do va đập với tấm gỗ khi xẻ gỗ bằng máy.  
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Hỏi: 
1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót? 
2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 
3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án 

1. Sai sót: 
- Người lao động không thực hiện đúng quy trình; 
- Công tắc dừng khẩn cấp không có hoặc không được đặt ở vị trí có thể kích hoạt 

ngay trong trường hợp khẩn cấp. 
2. Biện pháp xử lí: 

- Đề nghị dừng ngay lập tức;  
- Đề nghị lãnh đạo hướng dẫn an toàn cho người lao động; 
- Không cho phép những người chưa được huấn luyện an toàn làm việc với máy. 
- Bố trí công tắc dừng khẩn cấp phù hợp. 

3. Ghi nhớ: 
- Phải tuân thủ các quy định AT khi làm viêc;  
- Chỉ sử dụng máy khi đã đủ điều kiện an toàn.  

Tình huống 3: Tai nạn do vải văng ra từ máy sấy ly tâm 
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Hỏi: 
1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót? 
2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 
3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án 

1. Sai sót: 
- Người lao động sử dụng thiết bị không đảm bảo an toàn (thiếu nắp đậy); 
- Vị trí làm việc không đúng  
- Không mang đủ trang bị phươn tiện bảo vệ cá nhân. 

2. Biện pháp xử lí: 
- Đề nghị dừng ngay lập tức;  
- Sửa chữa thiết bị,đảm bảo đủ điều kiện an toàn mới vận hành 
- Hướng dẫn an toàn khi sử dung thiết bị cho người lao động; 
- Không cho phép những người chưa được huấn luyện an toàn làm việc với máy. 
- Bố trí lại hệ thống nút bấm, công tắc của máy phù hợp. 

3. Ghi nhớ: 
- Phải tuân thủ các quy định an toàn khi sử dụng máy móc thiết bị;  
- Người lao động phải mang đầy đủ trang thiết bị bảo vệ cá nhân; 
- Chỉ sử dụng máy khi đã đủ điều kiện an toàn.  

 

Tình huống 4: Người công nhân bị tai nạn  sau khi va đập với một xe nâng do tầm 
nhìn của người vận hành xe nâng bị hạn chế bởi thùng nâng phía trước xe 
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Hỏi: 
1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót? 
2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 
3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án 

1. Sai sót: 
- Người điều khiển xe nâng bị hạn chế tầm nhìn  
- Không có lối đi an toàn dành riêng cho xe nâng  

 

2. Biện pháp xử lí: 
- Tổ chức tập huấn năng lực cho người lái xe nâng ;  
- Tổ chức phổ biến nôi quy lao động cho toàn bộ xưởng 
- Hướng dẫn an toàn khi sử dung xe nâng hàng và di chuyển trong xưởng cho lái 

xe; 
3. Ghi nhớ: 

- Người điều khiển xe phải đảm bảo tầm nhìn khi lái xe;  
- Cần phân rõ lối đi dành riêng cho xe nâng và lối đi cho công nhân để ngăn ngừa 

việc công nhân vô tình va đụng vào xe.  

 

Tình huống 5: Người công nhân không may bị tai nạn do thiết bị treo rơi xuống khi 
cần trục đang di chuyển nắp và cọc bê tông bị tuột ra do dây cáp đứt. Người công 
nhân bị thiết bị đập vào đầu khi lắp đặt nắp phía dưới cần trục nâng. 
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Hỏi: 
1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót? 
2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 
3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án 

1. Sai sót: 
- Không có người giám sát an toàn;  
- Làm việc tại vị trí không được phép (phía dưới cầu trục nâng) 
- Không mang đủ phương tiện bảo vệ cá nhân (mũ) 

 

2. Biện pháp xử lí: 
- Kiểm tra điều kiện an toàn của các thiết bị nâng ;  
- Tổ chức phổ biến Quy tắc an toàn khi làm việc với cầu trục 
- Hướng dẫn an toàn cho người lao động khi làm việc trong khu vực nguy hiểm; 
- Bố trí người giám sát an toàn khi nâng hàng. 

3. Ghi nhớ: 
- Kiểm tra xem thiết bị an toàn và các dây cáp có ở trạng thái bình thường không 

trước khi tiến hành công việc  
- Kiểm tra vị trí dỡ hàng đang treo và khu vực chứa xem có an toàn không  
- Chỉ người có nhiệm vụ mới được vận hành cần cẩu  
- Nghiêm cấm đi lại bên dưới hàng hoá đang được cẩu nâng lên  

 
Tình huống 6: Người công nhân tử vong do khi đang thu nhặt các mảnh bìa cứng 
phía dưới thì thang máy nâng hàng lên tầng hai bị rơi xuống vì cáp bị đứt. 
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Hỏi: 
1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót? 
2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 
3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án 

1. Sai sót: 
- Dây cáp không đảm bảo an toàn  
- Thiếu các biện pháp bảo vệ an toàn khi vào thang máy;  
- Làm việc tại vị trí không được phép (phía dưới thang máy) 
- Không mang đủ phương tiện bảo vệ cá nhân (mũ) 

 

2. Biện pháp xử lí: 
- Kiểm tra lại điều kiện an toàn của các thiết bị nâng ;  
- Lắp đặt rào chắn cao trên 1,8m quanh thang máy, và cửa an toàn trên buồng 

thang máy 
- Tổ chức phổ biến Quy tắc an toàn khi làm việc với thang máy 
- Hướng dẫn an toàn cho người lao động khi làm việc trong khu vực nguy hiểm; 

3. Ghi nhớ: 
- Kiểm tra tình trạng của hàng được tải. 
- Không tải hàng có trọng lượng vượt mức cho phép của thang máy. 
- Kiểm tra thiết bị chống rơi, thiết bị chống quá tải và khoá liên động của cửa xem 

có hoạt động bình thường không. 
- Cần lắp đặt một khoá liên động cơ học để ngăn công nhân đi vào trong rào chắn 

bảo vệ khi thang máy vận hành. 
- Cần dán nhãn trên thang máy ghi rõ trọng lượng cho phép và các quy định an 

toàn lao động trên thang máy 
 
Tình huống 7: Người công nhân bị tai nạn sau khi một mảnh đá mài văng vào trong 
lúc mài một bộ phận bằng sắt đúc tại xưởng gia công sắt đúc. 
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Hỏi: 
1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót? 
2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 
3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án 

1. Sai sót: 
- Khoảng cách giữa đá mài và bàn gia công không chính xác 
- Nắp đậy sử dụng trên máy mài không đáp ứng được các tiêu chuẩn về đảm bảo 

an toàn. 
- Việc giáo dục/đào tạo về an toàn đối với những mối nguy hiểm và thực hiện lao 

động an toàn không được tiến hành đầy đủ. 
2. Biện pháp xử lí: 

- Điều chỉnh khoảng cách giữa đá mài và bàn gia công 
- Sử dụng nắp đậy máy mài phù hợp Kiểm tra lại điều kiện an toàn của các thiết 

bị nâng ;  
- Cần mở lớp đào tạo/giáo dục về những rủi ro trong công việc và làm việc an 

toàn cho những người công nhân thực hiện những công việc nguy hiểm như gia 
công mài. Kiểm soát và giám sát thường xuyên để ngăn ngừa  

3. Ghi nhớ: 
- Lắp đặt nắp cho máy mài trước khi tiến hành làm việc. 
- Chạy thử máy mài khoảng một phút trước khi làm việc và chạy thử ba phút hoặc 

lâu hơn sau khi thay đá mài. 
- Thay mới những đá mài bị rạn nứt hoặc phát ra tiếng ồn đục. 
- Không bao giờ sử dụng cạnh của đá mài. 
- Các công nhân thực hiện công việc mài phải mang đồ bảo vệ như kính, mặt nạ 

chống bụi và nút bịt lỗ tai. 
- Chỉ chạy đá mài ở tốc độ tối đa cho phép. 

Tình huống 8: Người công nhân tử vong khi anh ta bước lên mái để gỡ bỏ các tấm 
vật liệu làm cửa sổ mái của một nhà máy chế biến và ngã xuống từ độ cao 5 m. 
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Hỏi: 
1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót? 
2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 
3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án 

1. Sai sót: 
- Người công nhân làm việc trên cao mà không đội mũ bảo hộ lao động để bảo vệ 

đầu khi bị rơi và không đeo dây an toàn để phòng ngừa bị rơi  
- Mái lợp trở nên giòn sau một thời gian và rất dễ bị hư hại; tuy nhiên, người công 

nhân đã trèo lên cao mà không có biện pháp ngăn ngừa tai nạn. 
- Việc giáo dục/đào tạo về an toàn đối với những mối nguy hiểm  khi là việc trên 

cao không được tiến hành đầy đủ. 
2. Biện pháp xử lí: 

- Cử người giám sát khi làm việc trên cao; 
- Kiểm tra người lao động khi làm việc phải mang đủ phương tiện bảo vệ cá nhân 
- Cần mở lớp đào tạo/giáo dục về những rủi ro trong công việc và làm việc an 

toàn cho những người công nhân khi làm việc trên cao. Kiểm soát và giám sát 
thường xuyên để ngăn ngừa. 

3. Ghi nhớ: 
- Trang bị các thiết bị ngăn ngừa tai nạn rơi cho công nhân như dây an toàn hoặc 

lưới an toàn ở những nơi làm việc có độ cao trên 2 m  
- Người công nhân làm việc ở độ cao trên 2 m cần đeo dây bảo hiểm và đội mũ 

bảo hộ lao động để đề phòng tai nạn ngã  
- Mái lợp sẽ trở nên giòn sau một thời gian: Vì vậy, cần lắp đặt giàn giáo cho công 

nhân làm việc trên mái để phân bố đều trọng lượng của họ. 
Tình huống 9: Người công nhân bị bỏng trong vụ nổ khi anh ta cắt bình nhiên liệu 
của một chiếc xe cũ bằng máy hàn oxy tại bãi phế thải. 
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Hỏi: 
1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót? 
2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 
3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án 

1. Sai sót: 
- Người công nhân đã bỏ qua các quy tắc an toàn, và thao tác làm việc không hợp 

lý 
- Không có bình chữa cháy tại nơi làm việc có rủi ro cháy nổ cao khi sử dụng thiết 

bị phát lửa; 
- Không có người giám sát an toàn; 

2. Biện pháp xử lí: 
- Cử người giám sát khi làm công việc nguy hiểm; 
- Chuẩn bị bình chữa cháy tại nơi làm việc có thiết bị phát sinh lửa  
- Cần mở lớp đào tạo/giáo dục về những rủi ro trong công việc và làm việc an 

toàn cho những người công nhân khi làm việc có nguy cơ cháy nổ. 
3. Ghi nhớ: 

- Dọn sạch các vật liệu nguy hiểm trước khi làm  các công việc hàn cắt;  
- Cần chuẩn bị bình chữa cháy tại nơi làm việc có thiết bị phát lửa để phòng ngừa 

trường hợp khẩn cấp; 
- Thường xuyên mở các khoá giáo dục và đào tạo cho công nhân về những rủi ro 

từ vật liệu dễ bắt lửa và làm việc an toàn 
Tình huống 10:Công nhân trèo lên cột hạ thế để đọc chỉ số công tơ thì bị điện hạ 
áp rò ra giá đỡ hộp công tơ giật. Được đồng nghiệp cấp cứu nhưng không qua khỏi. 
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Hỏi: 
1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót? 
2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 
3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án 

1. Sai sót: 
- Người công nhân không thử rò điện các phần sắt khi lên cột hạ áp đang có 

điện;đã bỏ qua các quy tắc an toàn, và thao tác làm việc không hợp lý; 
- Hộp công tơ đã không bảo đảm an toàn (rò điện ra cột); 
- Sơ, cấp cứu nạn nhân chưa kịp thời và không đúng kỹ thuật 

2. Biện pháp xử lí: 
- Thực hiện làm việc đúng quy định về Giám sát an toàn điện; 
- Có các biện pháp chống rò điện trên lưới hạ áp;   
- Thao tác cấp cứu nạn nhân cần khẩn trương và đúng kỹ thuật 

3. Ghi nhớ: 
- Tổ chức đào tạo cho công nhân về an toàn điện và giám sát an toàn điện 
- Thường xuyên mở các khoá giáo dục và đào tạo cho công nhân về sơ cấp cứu 

khi bị điện giật.  
 

Tình huống 11: 

Hỏi: 
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1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở hình ảnh công nhân đang sử dụng máy xúc để 
cẩu máy xúc? 

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 
3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án 

1. Sai sót: 
- Không bao giờ được được phép dùng máy, thiết bị khác thay cẩu; 
- Khi cẩu hàng , vật tư phải có người xi nhan, có dây quây xung qoanh; 
- Khi cẩu phải xác định được trọng lượng vật cẩu; 
- Vị trí đặt không đảm bảo dễ lật.  

2. Biện pháp xử lí: 
- Đề nghị người lao động ngừng sử dụng máy;  
- Đề nghị lãnh đạo phải yêu cầu người lao động sử dụng máy đúng yêu cầu;  
- Đề nghị lãnh đạo hướng dẫn người LĐ kỹ thuật an toàn khi cẩu; 
- Không cho phép những người chưa được huấn luyện KTAT sử dụng máy. 
- Những người sử dụng máy xúc phải được hướng dẫn về KTAT khi sử dụng máy  

3. Ghi nhớ: 
- Phải tuân thủ các quy định an toàn khi cẩu;  
- Chỉ sử dụng cẩu khi có chứng chỉ và được huấn luyện KTAT.  

 
Tình huống 12: 

Hỏi: 
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1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở hình ảnh trên? 
2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 
3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án 

1. Sai sót: 
- Sử dụng thiết bị vận chuyển không đúng quy định; 
- Cầu dẫn cho thiết bị di chuyển xuống không được cố định, không đảm bảo an 

toàn; 
- Không có người xi nhan, giám sát quá trình di chuyển máy; 
- Ô tô không được kê, chèn bánh xe theo quy định.  

2. Biện pháp xử lí: 
- Đề nghị người lao động ngừng ngay công việc;  
- Đề nghị lãnh đạo phải dùng cẩu để cẩu thiết bị hoặc có biện pháp gia cố, thay 

thế cầu dẫn cho thiết bị di chuyển xuống xe đảm bảo an toàn chống đổ, lật;  
- Đề nghị lãnh đạo hướng dẫn người LĐ kỹ thuật an toàn khi vận chuyển thiết bị; 
- Không cho phép những người chưa được huấn luyện KTAT tham gia làm việc. 

3. Ghi nhớ: 
- Phải tuân thủ các quy định an toàn khi vận chuyển, bốc dỡ vật tư thiết bị;  
- Chỉ sử dụng các thiết bị chuyên dùng để vận chuyển thiết bị.  

 

Tình huống 13: 

Hỏi: 
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1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở hình ảnh nhóm công nhân đang làm việc trên 
cao? 

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 
3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án 

1. Sai sót: 
- Khu vực thi công không có sàn thao tác, không có dây cứu sinh, không có hệ 

thống lưới chống rơi; 
- Người lao động không sử dụng đẩy đủ trang thiết bị bảo vệ cá nhân, không có 

dây an toàn, … 
- Không có cán bộ an toàn giám sát khi làm các công việc nguy hiểm, làm việc 

trên cao, khu vực treo leo nguy hiểm; 
2. Biện pháp xử lí: 

- Đề nghị người lao động ngừng ngay công việc;  
- Đề nghị lãnh đạo thực hiện đúng biện pháp thi công khi làm việc trên cao, lắp 

đặt sàn thao tác, dây cứu sinh, lưới chống rơi, trang bị đầy đủ phương tiện bảo 
vệ cá nhân cho người lao động. 

- Đề nghị lãnh đạo tổ chức huấn luyện ATLĐ cho người LĐ theo quy định; 
- Không cho phép những người chưa được huấn luyện KTAT tham gia làm việc. 

3. Ghi nhớ: 
- Phải tuân thủ biện pháp thi công và các quy định an toàn khi làm việc trên cao;  
- Chỉ những NLĐ đã được huấn luyện an toàn theo quy định mới được làm việc.  

 

Tình huống 14: 

Hỏi 
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1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở hình ảnh trên? 
2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 
3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án 

1. Sai sót: 
- Xe lu không có đèn cảnh báo theo quy định; 
- Khi làm việc không có người cảnh giới; 
- Người lao động làm việc sai tư thế, không quan sát; 

2. Biện pháp xử lí: 
- Đề nghị người lao động ngừng ngay công việc;  
- Đề nghị lãnh đạo phải lắp đặt đèn tín hiệu hình ảnh, âm thanh cho xe lu; 
- Cử người giám sát, cảnh giới ngay tại vị trí làm việc; 
- Đề nghị lãnh đạo tổ chức họp rút kinh nghiệm và hướng dẫn người LĐ kỹ thuật 

an toàn khi làm việc; 
- Không cho phép những người chưa được huấn luyện KTAT tham gia làm việc. 
-  

3. Ghi nhớ: 
- Phải tuân thủ các quy định an toàn khi làm việc, cho dù công việc ít nguy cơ tai 

nạn LĐ, vẫn phải có người giám sát thường xuyên;  
- Chỉ sử dụng các thiết bị đảm bảo các quy định về an toàn khi làm việc.  

 

Tình huống 15: 

Hỏi: 
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1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở hình ảnh trên? 
2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 
3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án 

1. Sai sót: 
- Biện pháp không đảm bảo, người LĐ vi phạm hành lang an toàn khi khi cẩu; 
- Cẩu không đảm thiếu thiết bị báo ngưỡng tải trọng; 
- Không cách ly khu vực cẩu, không có biển cấm, không có người giám sát; 
- Việc lựa chọn vật tư không tốt, không đảm bảo an toàn khi làm việc. 

2. Biện pháp xử lí: 
- Đề nghị người lao động ngừng ngay công việc;  
- Đề nghị lãnh đạo phải lập lại biện pháp, tính toán cụ thể các phương án; 
- Tổ chức huấn luyện lại công tác an toàn khi làm việc với cẩu và các thiết bị có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn; 
- Phổ biến lại sự cố trên cho toàn đơn vị để tránh những sự cố tương tự tái diễn 

 

3. Ghi nhớ: 
- Phải tuân thủ các quy định an toàn khi làm việc với các thiết bị có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn;  
- Biện pháp phải được lập và tính toán chi tiết, trước khi thực hiện cẩu phải thử 

tải theo đúng quy trình.  
 

Tình huống 16: 

Hỏi: 



90 

 

 

1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở hình ảnh trên? 
2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 
3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án 

1. Sai sót: 
- Người lao động không tuân thủ quy trình làm việc; 
- Vi phạm hành lang an toàn như việc đứng trong bán kính quay của máy đào. 

2. Biện pháp xử lí: 
- Đề nghị người lao động ngừng ngay công việc;  
- Yêu cầu người lao động không được đứng dưới hố đào và trong khu vực bán 

kính quay của máy đào; 
- Cử người giám sát, cảnh giới ngay tại vị trí làm việc; 
- Đề nghị lãnh đạo tổ chức họp rút kinh nghiệm và hướng dẫn người lao động kỹ 

thuật an toàn khi làm việc; 
- Không cho phép những người chưa được huấn luyện KTAT tham gia làm việc. 

 

3. Ghi nhớ: 
- Phải tuân thủ các quy định an toàn khi làm việc;  
- Phổ biến công tác an toàn trước mỗi ca làm việc. 

 
Tình huống 17: 

Hỏi: 
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1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở hình ảnh trên? 
2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 
3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án 

1. Sai sót: 
- Vi phạm hành lang an toàn lưới điện; 
- Thiếu kiểm tra giám sát và phối hợp với ngành điện, chưa thực hiện việc ngắt 

điện trước khi làm việc; 
- Khi làm việc không có người cảnh giới, giám sát. 

2. Biện pháp xử lí: 
- Đề nghị người lao động ngừng ngay công việc;  
- Cử người kiểm tra va giám sát việc ngắt điện, treo thẻ thông báo đã ngắt điện để 

thi công làm việc; 
- Yêu cầu người quản lý nhắc nhở người lao động thực hiện đúng quy trình làm 

việc dưới hành lang lưới điện. 
 

3. Ghi nhớ: 
- Phải tuân thủ các quy trình làm việc dưới hành lang an toàn lưới điện nhất là quy 

định về khoảng cách an toàn. 
 

Tình huống 18: 

Hỏi: 
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1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở hình ảnh trên? 
2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 
3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án 

1. Sai sót: 
- Vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao thế; 
- Thiếu kiểm tra giám sát và phối hợp với ngành điện, chưa thực hiện việc ngắt 

điện trước khi làm việc; 
- Khi làm việc không có người cảnh giới, giám sát; 

2. Biện pháp xử lí: 
- Đề nghị người lao động ngừng ngay công việc;  
- Cử người kiểm tra va giám sát việc ngắt điện, treo thẻ thông báo đã ngắt điện để 

thi công làm việc; 
- Yêu cầu người quản lý nhắc nhở người lao động thực hiện đúng quy trình làm 

việc dưới hành lang lưới điện. 
 

3. Ghi nhớ: 
- Phải tuân thủ các quy trình làm việc dưới hành lang an toàn lưới điện nhất là quy 

định về khoảng cách an toàn. 
 

Tình huống 19: 

Hỏi: 
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1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở hình ảnh trên? 
2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 
3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án 

1. Sai sót: 
- Sử dụng thiết bị vận chuyển không đúng quy định; 
- Cầu dẫn cho thiết bị di chuyển xuống không được cố định, không đảm bảo an 

toàn; 
- Không có người xi nhan, giám sát quá trình di chuyển máy; 
- Ô tô không được kê, chèn bánh xe theo quy định; 
- Người lao động làm việc tại vị trí nguy hiểm trong khi máy đang di chuyển. 

2. Biện pháp xử lí: 
- Đề nghị người lao động ngừng ngay công việc;  
- Đề nghị lãnh đạo phải dùng cẩu để cẩu thiết bị hoặc có biện pháp gia cố, thay 

thế cầu dẫn cho thiết bị di chuyển xuống xe đảm bảo an toàn chống đổ, lật;  
- Đề nghị lãnh đạo hướng dẫn người LĐ kỹ thuật an toàn khi vận chuyển thiết bị; 
- Không cho phép những người chưa được huấn luyện KTAT tham gia làm việc. 

3. Ghi nhớ: 
- Phải tuân thủ các quy định an toàn khi vận chuyển, bốc dỡ vật tư thiết bị;  
- Chỉ sử dụng các thiết bị chuyên dùng để vận chuyển thiết bị.  

 

Tình huống 20: 

Hỏi: 
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1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở hình ảnh công nhân đang sử dụng máy xúc để 
cẩu? 

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 
3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án 

1. Sai sót: 
- Không bao giờ được được phép dùng máy, thiết bị khác thay cẩu; 
- Khi cẩu hàng , vật tư phải có người xi nhan, cách ly khu vực cẩu; 
- Người lao động vi phạm hành lang an toàn cẩu, trong vùng nguy hiểm. 

2. Biện pháp xử lí: 
- Đề nghị người lao động ngừng sử dụng máy;  
- Đề nghị lãnh đạo phải yêu cầu người lao động sử dụng máy đúng yêu cầu;  
- Đề nghị lãnh đạo hướng dẫn người lao động kỹ thuật an toàn khi cẩu; 
- Không cho phép những người chưa được huấn luyện KTAT sử dụng máy; 
- Những người sử dụng máy xúc phải được hướng dẫn về KTAT khi sử dụng máy. 

3. Ghi nhớ: 
- Phải tuân thủ các quy định an toàn khi cẩu, không được dùng các thiết bị, máy 

xúc  thay thế cẩu;  
 

Tình huống 21: 

Hỏi: 



95 

 

 

1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở hình ảnh trên? 
2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 
3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án 

1. Sai sót: 
- Vi phạm quy trình cẩu như kéo lê vật cẩu; 
- Người lao động vi phạm hành lang an toàn cẩu; 
- Khi cẩu không có dây neo để giữ vật cẩu; 
- Người lao động làm việc không có người giám sát xi nhan. 

2. Biện pháp xử lí: 
- Đề nghị người lao động ngừng ngay công việc;  
- Cử người giám sát, thực hiện đúng quy trình an toàn trong khi cẩu; 
- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị khi cẩu vật tư; 
- Đề nghị lãnh đạo tổ chức họp rút kinh nghiệm và hướng dẫn người lao động kỹ 

thuật an toàn khi làm việc. 
3. Ghi nhớ: 

- Phải tuân thủ các quy định an toàn, khi cẩu không được kéo lê vật cẩu, phải có 
người xi nhan, giám sát, trang bị dây neo vật cẩu. 

 

Tình huống 22:  

Hỏi: 
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1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở hình ảnh trên? 
2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 
3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án 

1. Sai sót: 
- Vi phạm hành lang an toàn cẩu; 
- Khi làm việc không có người xi nhan, cảnh giới, giám sát; 
- Người lao động làm việc sai tư thế, không quan sát; 
- Khi cẩu không có dây neo để giữ vật cẩu; 
- Không cách ly khu vực cẩu. 

2. Biện pháp xử lí: 
- Đề nghị người lao động ngừng ngay công việc;  
- Đề nghị căng dây cảnh báo cách ly khu vực cẩu; 
- Cử người xi nhan, giám sát, cảnh giới ngay tại vị trí làm việc; 
- Đề nghị lãnh đạo tổ chức họp rút kinh nghiệm và hướng dẫn NLĐ kỹ thuật an 

toàn khi làm việc. 
3. Ghi nhớ: 

- Phải tuân thủ các quy định an toàn, phải có người xi nhan, giám sát, trang bị dây 
neo vật cẩu. 
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Tình huống 23: Hình ảnh nhóm công nhân đang dịch chuyển máy. 

Hỏi: 
1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì 

sai sót ở hình ảnh nhóm công 
nhân đang dịch chuyển máy? 

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 
3. Qua tình huống trên anh (chị) 

thấy cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án: 
1. Các sai sót: 

- Khi dịch chuyển máy 
không cắt cầu dao điện. 
Điều này rất nguy hiểm 
vì các bộ phận mang điện có thể bị hỏng cách điện trong quá trình dịch chuyển 
máy.  

- Động cơ điện chỉ sử dụng loại 3 pha 3 dây nhưng đã sử dụng loại dây dẫn 4 dây 
(thừa 1 dây).  

- Máy chưa được nối đất (hoặc nối không).  
- Đứng đối diện với hướng dịch chuyển của thiết bị.  

2. Biện pháp xử lý:  
- Nhắc nhở và đề nghị ngừng ngay công việc đối với các công nhân. Đề nghị thực 

hiện đúng các quy định về KTAT điện: cắt cầu dao điện mới được chuyển máy.  
- Báo cho Người quản lý biết và đề nghị cho kiểm tra, thực hiện đúng các yêu cầu 

về KTAT điện: cần phải thay dây dẫn phù hợp và thiết bị điện phải được nối đất 
(hoặc nối không) ngay sau khi chuyển đến vị trí mới rồi mới cho phép vận hành.  

3. Qua tình huống trên, cần ghi nhớ: 
- Phải sử dụng dây dẫn phù hợp và thiết bị điện phải được nối đất (hoặc nối 

không).  
- Phải thực hiện đúng các quy định về KTAT khi di chuyển, lắp đặt thiết bị điện.  

Tình huống 24: Công việc đang tiến hành thì mất điện, mọi người nghỉ làm việc 
ngay. Riêng A cho rằng trước khi ngừng công việc phải thực hiện một số động tác 
để ngừng hẳn máy và phải thực hiện một số động tác để máy không hoạt động khi 
có điện trở lại. 

Hỏi: 
1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên? 
2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 
3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án: 
1. Các sai sót: 

- Công việc đang tiến hành thì mất điện, mọi người nghỉ làm việc ngay là không 
đúng. Riêng A cho rằng trước khi ngừng công việc phải thực hiện một số động 
tác để ngừng hẳn máy và (phải thực hiện một số động tác) để máy không hoạt 
động khi có điện trở lại là đúng- nhưng phải thực hiện trong điều kiện có đủ ánh 
sáng...  



98 

 

- Tóm lại: các công nhân khác vi phạm quy trình vận hành máy, thiết bị sử dụng 
điện. 

2. Biện pháp xử lý:  
- Phải thực hiện chiếu sáng nếu cần thiết và nhắc nhở, đề nghị các công nhân khác 

thực hiện như A là phải ngừng máy theo đúng quy định rồi mới được nghỉ- cách 
tốt nhất là ngắt cầu dao điện. 

- Nhắc nhở và kiểm tra mọi người thực hiện đúng các quy định về KTAT khi vận 
hành máy sử dụng điện.  

3. Qua tình huống trên, cần ghi nhớ: 
- Khi công việc đang tiến hành mà mất điện, phải thực hiện các thao tác để ngừng 

hẳn máy và thao tác để máy không hoạt động khi có điện trở lại.  
- Và phải thực hiện trong điều kiện có đủ ánh sáng...  

Tình huống 25: Hàng ngày, công nhân phải dành thời gian cuối ca để làm vệ sinh 
máy, một vài người do sợ không kịp ra ôtô đưa đón công nhân, nên tranh thủ làm 
vệ sinh khi chưa tắt máy, ngắt điện để ra ôtô. 

- Hỏi: 

1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót trong tình huống trên? 
2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 
3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án: 
1. Các sai sót: 

- Công nhân không chấp hành đúng quy định về thời gian làm việc.  
- Vi phạm quy trình vận hành và quy định về an toàn: tranh thủ làm vệ sinh khi 

chưa tắt máy (máy chưa ngừng hẳn), ngắt điện- là vi phạm các quy định về an 
toàn, vệ sinh lao động.  

- Người sử dụng lao động không tạo điều kiện tốt trong việc đưa đón để công nhân 
yên tâm thực hiện công việc.  

2. Biện pháp xử lý:  
- Nhắc nhở các sai sót trên cho những người vi phạm biết; và đề nghị họ dừng 

ngay công việc vệ sinh khi chưa tắt máy, ngắt điện.  
- Hướng dẫn cho các công nhân đó thực hiện đúng các yêu cầu KTAT sửa chữa, 

bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp, làm đúng quy trình kỹ thuật. 
- Đề nghị lãnh đạo bố trí đủ xe đưa đón công nhân để tránh tình trạng trên.  

3. Qua tình huống trên, cần ghi nhớ: 
- Công nhân phải luôn chấp hành đúng quy định về thời gian làm việc.  
- Chỉ được phép làm công việc vệ sinh, bảo dưỡng máy sau khi máy đã ngừng 

hẳn, ngắt điện.  
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Tình huống 26: Hình ảnh 2 công nhân khiêng vác vận chuyển vật liệu. 

Hỏi: 
1. Là ATVSV anh (chị) thấy có 

gì sai sót trong việc vác vận 
chuyển vật liệu? 

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 
3. Qua tình huống trên anh (chị) 

thấy cần ghi nhớ điều gì? 

 

Đáp án: 
1. Các sai sót: 

- Hai người vác khác vai: nguyên tắc là phải vác cùng 1 bên vai.  
- Có vẻ như bị vác quá nặng: phải thêm người vác hoặc dùng phương tiện vận 

chuyển.  
- Công nhân đi dép không có quai hậu. Công nhân đi sau không đội mũ.  

2. Biện pháp xử lý:  
- Đi tới giúp 2 công nhân từ từ hạ vật liệu xuống đất an toàn- giải lao.  
- Nhắc nhở, giải thích cho mọi người các sai sót trên, và kiên quyết đề nghị họ 

không được thực hiện tiếp tục vác. (2 người chỉ khiêng vác vật nặng < 50 kg; 
khi vác bằng 2 vai khác nhau, nếu 1 người làm rơi hoặc bị ngã thì vật khiêng sẽ 
rơi vào chân người kia). 

3. Qua tình huống trên, cần ghi nhớ: 
- Khi khiêng vác vật liệu nặng trên vai cần phải tuân theo quy định an toàn và phải 

có sự phối hợp thống nhất giữa những người tham gia.  
- Không vác quá nặng: khi cần thiết phải thêm người vác, tốt nhất là nên dùng 

phương tiện vận chuyển.  
- Khi làm việc phải trang bị đầy đủ các PTBVCN, và phải thực hiện đúng các quy 

định về bảo đảm an toàn (động tác, tư thế...).  

 

Tình huống 27: 

Hỏi: 
1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai 

sót ở tình huống trên?  
2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 
3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy 

cần ghi nhớ điều gì? 

 

Đáp án: 
1. Các sai sót: 

- Thứ nhất: Công nhân mệt 
mỏi, buồn rầu- tâm lý không 
ổn định mà vẫn điều khiển máy có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn là sai. Vì khi 
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đó, công nhân không có đủ tinh thần và thể lực để tuân thủ các yêu cầu nghiêm 
ngặt về an toàn.  

- Thứ hai: Việc làm điều động thêm giờ chưa có sự thỏa thuận và được sự đồng ý 
của người lao động. Điều này chứng tỏ: Quản đốc chưa nắm vững quyền của 
người sử dụng lao động và người lao động.  

2. Biện pháp xử lý:  
- Thứ nhất: Nhắc nhở và đề nghị Quản đốc không để công nhân A tiếp tục điều 

khiển máy.  
- Thứ hai: Tìm hiểu tâm lý công nhân A để động viên, nhắc nhở kịp thời.  

3. Qua tình huống trên, cần ghi nhớ: 
- Thứ nhất: Công nhân phải bảo đảm sức khỏe và tinh thần khi làm việc, đặc biệt 

là trong trường hợp điều khiển máy (thiết bị) có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.  
- Thứ hai: Việc làm thêm giờ phải có sự thỏa thuận và được sự đồng ý của người 

lao động.  

Tình huống 28: Trong một phân xưởng may mặc, người lao động tiến hành hàn 
một số chi tiết như trên hình. 

Hỏi: 
1. Là an toàn vệ sinh viên anh (chị) thấy có gì 

sai sót ở tình huống trên? 
2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 
3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi 

nhớ điều gì?  

Đáp án: 
1. Các sai sót: 

- Người lao động không sử dụng 
phương tiện bảo vệ cá nhân (mũ, kính, 
áo, găng, giày...);  

- Vị trí hàn là nơi để vật liệu dễ cháy nên phải có biện pháp bảo vệ che chắn.  
2. Biện pháp xử lý: 

- Yêu cầu dừng ngay công việc của công nhân;  
- Không để cho người lao động hàn gần nơi có vật liệu dễ cháy;  
- Cử người giám sát nghiêm ngặt về sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân và các 

biện pháp an toàn về PCCC.  
3. Qua tình huống trên, cần ghi nhớ: 

- Khi làm việc sử dụng đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và phải chấp hành 
nghiêm các biện pháp an toàn về PCCC.  

- Phải giám sát chặt chẽ người lao động khi làm việc tránh việc làm bừa, làm ẩu. 
Tình huống 29: Người thợ xây dựng làm việc trên giàn dáo cách mặt đất 3,5m và 
bảo thợ phụ tung gạch lên để xây tiếp. Một thợ phụ khác ngăn lại, yêu cầu xếp gạch 
vào xô và kéo lên, song hai người vẫn không nghe, cứ làm theo ý mình. 
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Hỏi:  
1. Là ATVSV anh (chị) 

nhận xét và nêu các 
sai sót ở tình huống 
trên? 

2. Biện pháp xử lý của 
anh (chị)? 

3. Qua tình huống trên 
anh (chị) thấy cần ghi 
nhớ điều gì? 

Đáp án: 

1. Sai sót: 

- Việc chuyển 
gạch lên giàn 
giáo của người thợ xây và người thợ phụ là vi phạm quy trình vì độ cao tung 
gạch cho phép đã vuotj quá chiều cao tối đa cho phép là 2m. Do đó 2 người phải 
ngừng ngay việc tung gạch. 

- Làm theo cách xếp gạch vào xô và kéo lên là đúng quy trình ATLĐ. 
2. Biện pháp xử lý: 

- Đối với những người vi phạm quy trình, quy phạm KTAT như trường hợp nói 
trên thì cùng với việc phê bình nghiêm khắc, cần thiết phải cho tập huấn lại về 
ATLĐ của thợ xây. 

3. Ghi nhớ: Chuyển vật liệu dạng rời lên cao luôn phải có thùng đựng và vật liệu không 
được chất quá thành thùng. 

Tình huống 30: Người thợ quét vôi đang đứng trên thang làm việc. Do hết vôi, nên 
người thợ nhờ một bạn thợ làm việc gần đó xách lên hộ một xô vôi. Bạn thợ nhận 
lời và làm giúp. 

Hỏi: 
1. Là ATVSV anh (chị) nhận xét và nêu các 

sai sót ở tình huống trên?  
2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 
3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi 

nhớ điều gì? 

Đáp án: 

1. Sai sót: Trước khi cần kiểm tra xem người 
thợ quét vôi đứng trên thang đã có giải 
pháp cố định thang để đảm bảo an toàn 
chưa? 

2. Biện pháp xử lý: Thang chỉ được phép có 
một người làm việc cùng đồ nghề cần thiết. 
Do đó, người thợ quét vôi nhờ bạn thợ xách hộ xô vôi và người bạn thợ làm giúp đều 
sai vì cùng một lúc trên thang có 2 người. 

3. Ghi nhớ: 
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- Khi lên thang làm việc phải có biện pháp cố định thang. 
- Người thợ quét vôi phải xuống lấy xô vôi, không được nhờ bạn thợ làm giúp. 
- Phải tuân theo đúng qui trình làm việc an toàn, không được tùy tiện thay đổi nội 

dung qui trình đó. 
Tình huống 31: Trong tổ có một số công nhân thường bắt đầu làm việc từ trước 
giờ quy định mà không báo cáo 
với tổ trưởng. 

Hỏi: 
1. Là ATVSV anh (chị) nhận 

xét và nêu các sai sót ở tình 
huống trên?  

2. Biện pháp xử lý của anh 
(chị)? 

3. Qua tình huống trên anh 
(chị) thấy cần ghi nhớ điều 
gì? 

Đáp án: 

1. Sai sót: 

- Sản xuất là một công việc đòi hỏi tính tập thể, cộng đồng, không một nhóm 
người nào có quyền làm theo ý của mình dù là làm sớm trước giờ quy định. 

- Làm việc mà chưa có sự giám định của người lãnh đạo trực tiếp là vi phạm nội 
qui lao động. Nếu xảy ra tai nạn sẽ rất khó tổ chức cấp cứu, còn sự nghỉ ngơi 
chung lại không được tôn trọng. 

2. Biện pháp xử lý: Phải tuân thủ đúng giờ làm việc và nghỉ ngơi. Cán bộ quản lý và 
ATVSV phải nhắc nhở điều đó. Nếu còn vi phạm phải phê bình, xử lý kỷ luật. 

3. Ghi nhớ: Sản xuất công nghiệp luôn mang tính tập thể, đòi hỏi một tinh thần hiệp đồng 
cao. Mọi hiện tượng làm việc mang tính cá biệt điều là vi phạm kỷ luật lao động là điềm 
báo trước nguy cơ xảy ra TNLĐ trong Sản xuất. 

Tình huống 32: Máy vận thăng chưa dùng đến, một công nhân đi nhờ lên tầng ba 
công trình đang xây dựng, người điều khiển vui vẻ nhận lời và đáp ứng yêu cầu 
của bạn. 

Hỏi 
1. Là ATVSV anh (chị) 

hãy nhận xét và nêu các 
sai sót ở tình huống 
trên?  

2. Biện pháp xử lý của anh 
(chị)? 

3. Qua tình huống trên anh 
(chị) thấy cần ghi nhớ 
điều gì? 

Đáp án: 

1. Sai sót: 
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- Máy vận thăng là loại máy chuyên dùng chở vật liệu phục vụ thi công các công 
trình xây dựng, sử dụng máy vận thăng chở người là sự gây nguy hiểm cho bản 
thân người lao động và những người chung quanh 

- Vì vậy cả công nhân xin đi nhờ và người điều khiển máy nhận lời đều sai, vi 
phạm qui định về quản lý, sử dụng các loại máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm 
ngặt về AT-VSLĐ. 

2. Biện pháp xử lý: 
- Tại máy vận thăng phải treo biển nội qui sử dụng và ghi rõ “ cấm chở người” 
- Máy vận thăng để chuyển vật tư, hàng hóa không được chở người trong bất cứ 

trường hợp nào. 
3. Ghi nhớ: Người điều khiển máy phải thực hiện đúng qui định về BHLĐ, khi rời máy 

phải thực hiện biện pháp khóa máy, bảo đảm người khác không khởi động được máy. 

Tình huống 33: Thiết bị bắn cát làm sạch bề mặt với áp suất làm việc trong đường 
ống là 8 bar. Đường ống được kết nối bằng khớp nối nhanh, được buột bổ sung dây 
kẽm. 

  

Hỏi: 
1. Là ATVSV anh (chị) thấy tại điểm khớp kết nối nhanh có thiếu sót gì? 
2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 
3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án 

1.  Sai sót: 
- Tại vị trí khớp nối nhanh của đường ống chứa áp suất cao được buột bởi dây 

kẽm thay cho dây cáp chống văng khi khớp nối tự tháo (whip-check or hose 
secure); 

2. Biện pháp xử lí: 
- Đề nghị người lao động ngừng sử dụng máy; 
- Trang bị dây cáp chống văng khi khớp nối tự tháo (whip-check or hose secure);  
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3.  Ghi nhớ: 

- Khi sử dụng các máy móc có đường ống chứa áp suất được nối bằng khớp nối 
nhanh thì phải sử dụng dây cáp chống văng như là biện pháp kiểm soát bổ sung 
trong trường hợp khớp nối tự tháo. 

 

Tình huống 34:  Nhân sự nhà thầu thực hiện công việc phát sinh nhiệt trên tầng 
cao như hình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hỏi: 
1. Qua hình ảnh trên, là ATVSV anh (chị) thấy có sai sót gì? 
2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 
3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?  

Đáp án 

1.  Sai sót: 
- Không có giải pháp bao che nơi thực hiện công việc phát sinh nhiệt/tia lửa. 

2. Biện pháp xử lí: 
- Sử dụng bạt chống cháy để bao che khu vực làm việc, tránh làm rơi, văng tia lửa 

sang khu vực khác, khu vực bên dưới. 
3.  Ghi nhớ:  

- Phải thực hiện giải pháp bao che khu vực có công việc phát sinh tia lửa trước 
khi tiến hành. 

 

Tình huống 35: Khi thực hiện công việc trên cao bên trong tháp phản ứng, nhân sự 

Nhà thầu đặt các tấm sàn giàn giáo như hình để di chuyển 
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Hỏi: 
1. Qua hình ảnh trên, là ATVSV anh (chị) thấy có sai sót gì? 
2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 
3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án: 
1.  Sai sót:  

- Sàn thao tác của giàn giáo không được lắp kín, rất nhiều khoảng hở tạo ra mối 
nguy rơi, ngã;  

- Các tấm sàn giàn giáo không được lắp cố định bằng cùm giàn giáo; 
- Dây cáp điện được thả trên sàn thao tác có thể bị hư hỏng khi bị thiết bị nặng đè 

lên và tạo ra mối nguy vấp ngã 
2.  Biện pháp xử lí:  

- Sàn giàn giáo phải được lắp kín, cố định bằng cùm, các lỗ trống phải có lan can 
chắn và phải được kiểm tra, gắn thẻ an toàn (thẻ xanh) bởi người giám sát công 
việc giàn giáo trước khi cho phép sử dụng;  

- Dây cáp điện phải được treo lên cao, có vỏ bảo vệ. 
3.  Ghi nhớ:  

- Phải đảm bảo giàn giáo đã được kiểm tra, gắn thẻ an toàn (thẻ xanh) bởi người 
giám sát công việc giàn giáo trước khi sử dụng;  

- Phải có biện pháp bảo vệ dây cáp điện để tránh bị hư hỏng tại nơi làm việc và 
tránh tạo ra mối nguy vấp ngã. 

 

Tình huống 36: Khi thực hiện công việc, nhân sự nhà thầu thực hiện tháo các cùm 
và nhấc tấm sàn thao tác để phục vụ công việc. Sau khi công việc hoàn thành, nhân 
sự này chỉ đặt các tấm sàn che kín các lỗ trống trên sàn thao tác.  
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Hỏi: 
1. Qua hình ảnh trên, là ATVSV anh (chị) thấy có sai sót gì khi nhân sự nhà thầu chỉ đặt 

tấm sàn thao tác lên các khung giá đỡ? 
2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 
3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?  

Đáp án 

1.  Sai sót:   
- Chỉ đặt tấm sàn che lỗ trống mà không lắp đặt đúng vị trí trên khung giá đỡ và 

cố định bằng cùm; 
2. Biện pháp xử lí:  

- Yêu cầu lắp đặt các tấm sàn đúng vị trí ban đâu và cố định bằng cùm để ngăn 
chặn sự cố rơi tấm sàn khi đi lại;  

3. Ghi nhớ:  
- Tấm sàn thao tác phải được đặt chắc chắn và cố định trên sàn thao tác.  

 

Tình huống 37: Khi dừng công việc cuối ngày, nhân sự nhà thầu để lối vào không 
gian hạn chế (manhole/manway) không kiểm soát. 
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Hỏi: 
1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên? 

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 

3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?  

Đáp án 

1. Sai sót:  
- Không lắp đặt thanh chắn (X-bar) để ngăn chặn nhân sự không có phận sự vào 

không gian hạn chế; 
2. Biện pháp xử lí: 

- Tuân thủ quy định cô lập lối vào không gian hạn chế bằng thanh chắn cứng (X-
bar) khi dừng công việc tạm thời hoặc cuối ngày làm việc. 

3. Ghi nhớ: 

- Phải kiểm soát lối vào không gian hạn chế chặt chẽ để tránh trường hợp nhân sự 
không phân sự vào trong không gian hạn chế.  

 

 

 

 

Tình huống 38: Công nhân nhà thầu bước ra ngoài sàn thao tác và đứng trên máng 
cáp điều khiển để lắp đặt pa-lăng 
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Hỏi: 
1. Qua hình ảnh trên, là ATVSV anh (chị) thấy gì có sai sót? 

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 

3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?  

Đáp án 

1.  Sai sót: 
- Làm việc bên ngoài sàn thao tác và đứng trên máng cáp;  
- Ma-ní không có chốt an toàn có thể gây ra mối nguy vật rơi;  

2. Biện pháp xử lí:  
- Dừng công việc và yêu cầu nhà thầu sử dụng biện pháp công việc khác như sử 

dụng cẩu nâng người (man-basket lifting);  
- Lắp chốt an toàn cố định ma-ní trước khi thực hiện công việc lắp pa-lăng để 

ngăn chặn mối nguy vật rơi.  
3. Ghi nhớ: 

- Sử dụng biện pháp hỗ trợ làm việc trên cao phù hợp, không đứng trên máng cáp 
để thực hiện công việc;  

- Đảm bảo các đối tượng có nguy cơ rơi đều được cố định chắn chắc khi ở vị trí 
trên cao. 

 

 

 

 

 

 

 

Tình huống 39: Nhóm công nhân nhà thầu thực hiện hạ các thanh giàn giáo từ trên 
cao xuống đất bằng cách chuyền tay qua các tầng giàn giáo. 
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Hỏi: 
1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên? 

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 

3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án 

1. Sai sót: 

- Các công nhân chuyền tay thanh giàn giáo từ các tầng sàn giàn giáo bằng cách 
đứng trên một hàng thẳng từ trên xuống dưới nên tạo ra mối nguy vật rơi và gây 
bị thương nhiều người. 

2. Biện pháp xử lí: 

- Yêu cầu nhà thầu sử dụng biện pháp hạ các thanh giàn giáo bằng cách dùng dây 
buột để hạ từ trên cao theo đúng quy định cho công việc tháo lắp giàn giáo. 

3. Ghi nhớ: 

- Người làm việc không được đứng ngay dưới hướng vật nâng/hạ.  
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Tình huống 40: Nhà thầu chất các chai khí lên xe nâng bằng tay để di chuyển 

 

 Hỏi: 
1. Qua hình ảnh trên, là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót? 

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 

3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án 

1.  Sai sót: 

- Sử dụng không đúng phương tiện vận chuyển phù hợp cho việc di chuyển các 
chai chứa khí; 

- Các chai chứa khí không được giữ ở vị trí đứng và cố định khi di chuyển; 
2. Biện pháp xử lí:   

- Sử dụng phương tiện vận chuyển chai khí chuyên dụng (trolly) 
- Các chai khí phải được giữ ở vị trí đứng và cố định khi di chuyển để tránh va 

chạm làm gãy van của chai;  
3. Ghi nhớ:  

- Sử dụng phương tiện vận chuyển chai khí chuyên dụng; 
- Giữ chai chứa khí ở vị trí đứng và cố định khi di chuyển. 

 

Tình huống 41: Nhân sự nhà thầu sử dụng pa-lăng như hình bên dưới. Pa-lăng này 
đang trong thời hạn kiểm định 
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Hỏi: 
1. Qua hình ảnh, là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót khi sử dụng thiết bị này? 

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 

3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án 

1. Sai sót: 

- Sử dụng pa-lăng không có lẫy khóa an toàn (safety latch) tại vị trí móc gây ra 
mối nguy dây cáp tải tuột ra khỏi vị trí móc. 

2. Biện pháp xử lí:  

- Đề nghị thay đổi pa-lăng khác có đầy đủ cơ cấu an toàn.  
3. Ghi nhớ:  

- Chỉ sử dụng thiết bị có đầy đủ cơ cấu an toàn theo đúng thiết kế. 
 

Tình huống 42: Nhà thầu đặt vật liệu thừa sau thi công và lắp đặt rào chắn xung 
quanh nơi để vật liệu như hình 
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Hỏi: 
1. Qua hình ảnh trên, là ATVSV anh (chị) thấy có gì không phù hợp? 

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 

3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?  

Đáp án 

1. Những sai sót: 

- Nơi tập kết vật tư thừa và rào chắn được lắp đặt phía trước trụ nước chữa cháy 
sẽ làm cản trở quá trình tiếp cận trụ nước chữa cháy khi cần sử dụng cho tình 
huống khẩn cấp;  

2. Biện pháp xử lí: 

- Tháo dỡ rào chắn, dọn dẹp các vật tư thừa;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ghi nhớ: 

- Không lưu chứa hoặc cản trở đường tiếp cận vào hệ thống chữa cháy. 
 

Tình huống 43: Nhân sự nhà thầu thực hiện công việc bắn cát làm sạch bề mặt 
đường ống và sử dụng đầu phun như hình bên dưới 

 

 

 

 

 

 

Hỏi: 
1. Qua hình ảnh trên, là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót? 

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 

3. Qua tình huống trên anh (chị) cần ghi nhớ điều gì? 

  Đáp án: 
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1.  Sai sót:  
- Không bao che khu vực làm việc;  
- Dùng dây cố định nút ấn công-tắc của đầu phun; 

2. Biện pháp xử lí:  
- Bao che khu vực làm việc để ngăn ngừa phát tán bụi từ công việc bắn cát;  
- Tháo bỏ dây cố định nút ấn công-tắc của đầu phun; 

3. Ghi nhớ:  
- Đối với công việc phát sinh bụi như công việc bắn cát thì phải bao che khu vực 

làm việc để ngăn ngừa phát tán bụi;  
- Không được thay đổi thiết kế của cơ cấu an toàn trên thiết bị. 

 
Tình huống 44: Nhân sự nhà thầu ngồi trên xe đẩy và tiến hành công việc tháo tay 
van. Van có chiều cao 2m tính từ mặt đất đến tay van, chân đế của van tiếp xúc 
nền đất có diện tích nhỏ 

 

Hỏi: 
1. Qua hình ảnh, là ATVSV anh (chị) thấy có những mối nguy nào trong công việc này? 

2. Biện pháp kiểm soát, ngăn chặn mối nguy của anh (chị)? 

3. Qua tình huống trên anh (chị) cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án: 
1.  Mối nguy:  

- Xe đẩy chỉ chứa vật tư nhẹ, không thể sử dụng để ngồi làm việc. Ngoài ra, bánh 
xe đẩy không có khóa nên dễ di chuyển;  

- Van không được giữ chặt ở vị trí đứng nên dễ gây ngã; 
2. Biện pháp xử lí:  

- Lắp đặt giàn giáo hoặc sử dụng sàn thao tác di động để tiếp cận vị trí làm việc; 
- Lắp đặt kết cấu giá đỡ để giữ van ở vị trí đứng; 
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3. Ghi nhớ:  
- Sử dụng đúng chức năng thiết kế của thiết bị;  
- Nhận diện các đối tượng có khả năng di chuyển và áp dụng biện pháp cố định 

   

Tình huống 45: Lái xe nâng (forklift)di chuyển xe đến vị trí nâng vật với 2 càng 
nâng giữ ở vị trí trên cao như hình. Khi đến vị trí nâng, do chưa chuẩn bị cáp nâng 
nên anh ta cho xe nâng đứng lại (động cơ vẫn hoạt động) và chạy đi lấy dây nâng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hỏi: 
1. Qua hình ảnh trên, là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót? 

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 

3. Qua tình huống trên anh (chị) cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án 

1.  Sai sót:  
- Xe nâng đang vận hành nhưng không có lái xe ở vị trí để kiểm soát;  
- Lái xe không cho hạ cần nâng khi di chuyển đến vị trí nâng vật; 
- Nhóm thực hiện công việc không chuẩn bị sẵn sàng điều kiện làm việc và nhân 

sự lái xe nâng không thực hiện đúng trách nhiệm của mình khi rời xe mà vẫn để 
xe hoạt động; 

2. Biện pháp xử lí:  
- Nhắc nhở nhân sự lái xe hạ cần nâng khi di chuyển; 
- Nhắc nhở nhân sự lái xe chỉ được rời xe khi đậu xe tại vị trí an toàn và tắt máy; 

3. Ghi nhớ:  
- Luôn hạ cần nâng của xe nâng khi di chuyển xe;  
- Lái xe nâng luôn ở vị trí kiểm soát xe nâng khi xe đang hoạt động. 

 
 
 
Tình huống 46: Phần thân bộ điều khiển (actuator) của van được tháo ra để thực 
hiện công việc vệ sinh, thay gioăng mới. Bộ phận này được đặt trên phần chân đế 
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cao khoảng 2.5 m, chỉ để hờ và có kê các cờ-lê để giữ khe hở cho việc lắp gioăng 
cao su. 

 

Hỏi: 
1. Qua hình ảnh trên, là ATVSV anh (chị) thấy công việc trên có gì sai sót? 

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 

3. Qua tình huống trên anh (chị) cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án 

1.  Sai sót:  
- Phần thiết bị này rất dễ rơi ngã nhưng không được cố định;  

2. Biện pháp xử lí:  
- Yêu cầu bổ sung biện pháp cố định, chống rơi ngã đối với phần thiết bị này. Tùy 

theo điều kiện cụ thể có thể sử dụng cầu trục hoặc khung nâng để lắp đặt dây 
cáp giữ thiết bị này; 

3. Ghi nhớ:  
- Khi thao tác trên các thiết bị trên cao có mối nguy rơi ngã thì phải áp dụng các 

giải pháp chống vật rơi. 
 

 

 

 

Tình huống 47: Mặc dù đã được thiết kế kích thước khác so với đường ống khí  
công nghệ, tuy nhiên đường ống khí Ni-tơ tại vị trí cấp đã bị nhân sự nhà thầu tự 
ý tiến hành điều chỉnh kích thước để có thể kết nối với đường ống mềm dẫn khí 
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công nghệ (màu đen). Lưu ý rằng đường ống mềm màu đen này thông thường được 
sử dụng để dẫn khí công nghệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hỏi: 

1. Qua hình ảnh trên, là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót? 

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 

3. Qua tình huống trên anh (chị) cần ghi nhớ điều gì? 

 Đáp án 

1. Sai sót: 

- Nhân sự nhà thầu tự ý thay đổi kích thước thiết bị, đường ống khi chưa được cấp 
phép; 

- Sử dụng đường ống khí công nghệ để kết nối vào nguồn cấp khí Ni-tơ, điều này 
gây ra mối nguy sử dụng nhầm khí Ni-tơ thay cho khí công nghệ. 

2. Biện pháp xử lí: 

- Yêu cầu nhà thầu trả lại nguyên trạng thái của thiết bị theo đúng thiết kế; 
- Đào tạo để nhân sự nhà thầu nắm rõ quy định về việc áp dụng hệ thống cấp phép 

làm việc trước khi tiến hành công việc bên trong khu vực nhà máy; 
- Sử dụng đúng đường ống (theo quy định mã màu) để dẫn lưu chất phù hợp nhằm 

tránh sử dụng nhầm. 
3. Ghi nhớ: 

- Chỉ được phép điều chỉnh thiết kế các hệ thống, thiết bị khi được cấp phép của 
chủ đầu tư;  

- Tuân thủ quy định về màu sắc các đường ống để tránh sử dụng nhầm 
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Tình huống 48: Nhân sự nhà thầu thực hiện thực hiện công việc lắp đặt thiết bị ở 
sàn thao tác trên cao. Giàn giáo được lắp đặt xung quanh thiết bị để phục vụ công 
việc. Trong quá trình lắp đặt, nhân sự nhà thầu (đánh dấu trong vòng đỏ) phải leo 
lên cao để điều chỉnh vị trí thiết bị.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hỏi: 
1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên? 

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 

3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?  

Đáp án 

1. Sai sót:  
- Không sử dụng dây đeo an toàn khi làm việc ở vị trí có rủi ro rơi ngã cao. 
- Leo lên cao và ngồi trên thanh ngang giàn giáo 

2. Biện pháp xử lí:  
- Lắp đặt bổ sung sàn thao tác trên cao để nhân sự này thực hiện công việc.  
- Lắp đặt thêm lan can bảo vệ trên cao và yêu cầu nhân sự này sử dụng dây đeo 

an toàn. 
3. Qua tình huống trên, cần ghi nhớ: 

- Khi làm việc tại vị trí có rủi ro cao về rơi ngã, làm việc trên giàn giáo, làm việc 
tại các vị trí cao hơn 2m thì phải sử dụng dây đeo an toàn. 

- Không được ngồi trên lan can bảo vệ của giàn giáo. 
 

Tình huống 49: Trong quá trình hàn đoạn ống, do bề mặt hàn có điểm cần mài nên 
người thợ này dùng máy cắt (loại đá cắt như hình dưới, bên phải) để mài bề mặt. 
Máy cắt này có tay cầm nhưng đã bị tháo ra để tiện thao tác. 
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Hỏi:  

1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên? 

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 

3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?  

  Đáp án 

1. Sai sót:  
- Sử dụng đá cắt thay cho đá mài để thực hiện công việc mài; 
- Tự ý tháo tay cầm của thiết bị. 

2.  Biện pháp xử lí:  
- Yêu cầu nhân sự này sử dụng đúng chức năng của thiết bị. Không sử dụng đá 

cắt cho công việc mài, rủi ro cao gây vỡ đá.  
- Yêu cầu nhân sự nhà thầu lắp đặt tay cầm của thiết bị trước khi bắt đầu lại công 

việc.  
3.  Ghi nhớ:  

- Sử dụng đúng chức năng của thiết bị 
- Không tự ý thay đổi kết cấu của thiết bị. 

 

Tình huống 50: Khi thực hiện công việc điều chỉnh vị trí mặt bích để lắp đặt bu-
lông, nhân sự nhà thầu đã sử dụng pa-lăng được lắp như hình bên dưới (phần dây 
tời được móc vào thanh giàn giáo đặt trên sàn thao tác cố định, phần móc của pa-
lăng được móc vào lỗ bu-lông). 

 

 

 

 

Hỏi: 
1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên? 

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 
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3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?  

 Đáp án: 
1. Sai sót: 

- Móc dây tời tải vào sàn thao tác. 
- Cách móc pa-lăng vào lỗ bu-lông là không đúng kỹ thuật móc tải, có thể làm 

hỏng móc pa-lăng làm đứt văng xích tải khi nâng gây tai nạn 
2. Biện pháp xử lí:  

- Không móc tải vào sàn thao tác mà phải sử dụng kết cấu vững chắc hơn. 
- Sử dụng cách móc tải khác thay cho cách móc vào lỗ bu-lông, ví dụ dùng tời 

vòng quanh thân đoạn ống. 
3. Qua tình huống trên, cần ghi nhớ: 

- Không sử dụng các kết cấu được thiết kế chịu tải nặng để phục vụ công việc cẩu 
như đường ống, sàn thao tác… 

- Áp dụng đúng cách móc tải để đảm bảo móc của pa-lăng ở vị trí chịu lực thẳng 
hàng với dây xích tải. 

 

Tình huống 51: Các chai chứa khí oxy và LPG được lưu chứa tại khu vực làm việc 
ngoài trời như hình 

 

Hỏi: 
1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên? 

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 

3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?  

Đáp án: 
1. Các sai sót: 

- Các chai chứa oxy không được buột cố định để tránh ngã; 
- Chai chứa LPG để ngoài trời nắng và gần nguồn điện. 

2. Biện pháp xử lý: 
- Yêu cầu bố trí vị trí lưu chứa chai chứa khí nén phù hợp, tránh xa các nguồn 
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nhiệt, nguồn điện, không lưu chứa dưới trời nắng; 
- Cố định các chai chứa khí để tránh ngã gây gãy van của chai. 

3. Ghi nhớ: 
- Không lưu chứa chai khí nén gần nguồn nhiệt, nguồn điện, ngoài trời nắng. 
- Các chai chứa khí nén phải được cố định, chống ngã khi lưu chứa. 

 
Tình huống 52: Công nhân nhà thầu tiến hành công việc sơn trên sàn cao hơn 2m 
như hình. 

 

Hỏi: 
1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên? 

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 

3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?  

Đáp án: 
1. Các sai sót: 

- Tiến hành công việc cao trên 2m nhưng không có giải pháp đảm bảo an toàn làm 
việc trên cao; 

- Khu vực sơn không được bao che làm phát tán bụi sơn sang khu vực làm việc 
lân cận; 

- Thợ sơn không sử dụng thiết bị bảo vệ đường hô hấp phù hợp (Chỉ đeo khẩu 
trang thông thường). 

2. Biện pháp xử lý: 
- Yêu cầu áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn làm việc trên cao như lắp đặt 

giàn giáo hoặc sử dụng giàn giáo di động phục vụ công việc, sử dụng dây đeo 
an toàn đúng quy định; 

- Tiến hành bao che khu vực sơn; 
- Yêu cầu trang bị thiết bị bảo vệ đường hô hấp phù hợp. 

3. Ghi nhớ: 
- Luôn áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn làm việc trên cao (trên 2m hoặc 

khu vực khi ngã có rủi ro cao); 
- Hạn chế phát tán bụi, sơn sang các khu vực khác; 
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- Sử dụng thiết bị bảo vệ đường hô hấp phù hợp cho công việc sơn. 
 

Tình huống 53: Nhân sự nhà thầu đứng trên càng của xe nâng để thực hiện công 
việc 

 

Hỏi: 
1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên? 

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 

3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?  

Đáp án: 
1. Các sai sót: 

- Đứng trên càng của xe nâng; 
2. Biện pháp xử lý: 

- Phải trang bị sàn thao tác để thực hiện công việc trên cao, tuyệt đối không nâng 
người bằng xe nâng hàng (forklift) 

3. Ghi nhớ: 
- Tuyệt đối không nâng người để làm việc trên cao bằng xe nâng hàng. 
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Tình huống 54: Nhân sự nhà thầu ngồi nghỉ giữa 2 xe tải để tránh nắng nóng 

 

Hỏi: 
1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên? 

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 

3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?  

Đáp án: 
1. Các sai sót: 

- Ngồi nghỉ giữa 2 xe tải có thể bì chèn khi tài xế không chú ý lúc di chuyển 
2. Biện pháp xử lý: 

- Yêu cầu nhân sự này không được ngồi nghỉ bên cạnh, dưới gầm xe để đảm bảo 
an toàn. 

3. Ghi nhớ: 
- Không bao giờ được ngồi nghỉ bên cạnh hoặc dưới gầm xe tải. 
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Tình huống 55: Khi thực hiện công việc tháo bu-lông trên mặt bích, nhân sự nhà 
thầu sử dụng búa để mở bu-lông như hình 

 

Hỏi: 
1. Là ATVSV anh (chị) thấy có mối nguy gì ở tình huống trên? 

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 

3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?  

 Đáp án 

1. Sai sót: 
- Việc bố trí vị trí công việc không phù hợp nên rất nhiều người không liên quan 

công việc nhưng tiếp xúc với rủi ro văng búa khi đứng trước vị trí đóng búa. 
 

2. Biện pháp xử lý:  
- Sắp xếp lại vị trí làm việc, yêu cầu không có nhân sự đứng trước vị trí đóng búa. 

3. Ghi nhớ:  
- Tuyệt đối không đứng trước vị trí có rủi ro văng bắn vật như trước vị trí đóng 

búa, trước máy cắt, đứng dưới tải đang nâng. 
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Tình huống 56: Khi thực hiện công việc kiểm tra rò rỉ cho van (leak test), công 
nhân đã lắp đặt đường ống như hình vẽ. để đảm bảo đường ống cấp áp được chắc 
chắn, người công nhân này đã dùng dây kẽm để siết chặt đường ống. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hỏi: 
1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên? 

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 

3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?  

 Đáp án 

1. Sai sót: 
- Sử dụng dây kèm để siết đầu nối ống thay vì kẹp siết tiêu chuẩn (clamp) 

2. Biện pháp xử lý:  
- Yêu cầu thay dây kẽm bằng kẹp siết tiêu chuẩn 

3. Ghi nhớ:  
- Chỉ sử dụng kẹp siết tiêu chuẩn để siết các đường ống cấp áp. 
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 Tình huống 57:  Xe Nâng đang chuyển container vào kho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hỏi: 
1. Qua hình ảnh trên, là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót? 

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 

3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án 

1. Sai sót: 
- Xà-beng được dùng cho công việc trên cao nhưng không có biện pháp chống 

rơi; 
2. Biện pháp xử lý: 

- Áp dụng các giải pháp chống rơi như bao che sàn thao tác, buột dây giữ xà-beng, 
sử dụng thùng chứa thiết bị; 

3. Ghi nhớ: 
- Các đối tượng có rủi ro rơi cao và có thể gây hậu quả nghiêm trọng phải được 

áp dụng biện pháp kiểm soát chống rơi. 
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Tình huống 58:  Khi nâng các chai khí lên cao, nhà thầu sử dụng rọ nâng tự chế 
như hình. Rọ có 2 móc nâng ở 2 góc chéo, chân đế có tấm che nhỏ, không có thông 
số kỹ thuật khi được yêu cầu cung cấp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hỏi: 
1. Qua hình ảnh trên, là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót? 

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 

3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án 

1. Sai sót: 
- Rọ nâng tự chế không được kiểm định, không có hồ sơ kỹ thuật; 
- Rọ chỉ có 2 móc nâng 2 góc nên dễ mất thăng bằng khi nâng; 
- Phần chân rọ không có thanh chắn hoặc tấm chắn để ngăn chai khí bị rơi khi 

nâng. 
2. Biện pháp xử lý: 

- Yêu cầu sủ dụng rọ nâng tiêu chuẩn hoặc rọ nâng được kiểm định với đầy đủ 
thông số kỹ thuật, đặc biệt là thông số về khả năng chịu tải; 

- Rọ phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật an toàn 
3. Ghi nhớ: 

- Chỉ sử dụng rọ nâng đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn và được kiểm định bởi 
đơn vị chức năng theo luật định 
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Tình huống 59:  Nhân sự nhà thầu thực hiện công việc tháo bảo ôn đường ống trên 
cao, anh sử dụng giàn giáo và đeo dây an toàn đầy đủ. Trong quá trình thực hiện 
công việc có móc dây đeo an toàn vào vị trí cố định như hình (vị trí móc được 
khoanh tròn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hỏi: 
1. Qua hình ảnh trên, là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót? 

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)? 

3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án 

1. Sai sót: 
- Giàn giáo không đáp ứng tiêu chuẩn (lan can quá thấp); 
- Vị trí móc dây đeo an toàn sai; 

2. Biện pháp xử lý: 
- Yêu cầu chỉnh sửa giàn giáo để đáp ứng quy định về chiều cao của lan can; 
- Yêu cầu móc dây đeo an toàn ở vị trí cao hơn đầu theo đúng quy định 

3. Ghi nhớ: 
- Chỉ sử dụng giàn giáo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật an toàn và sử dụng dây đeo an 

toàn đúng quy định. 
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PHẦN II - PHẦN THỰC HÀNH SƠ CẤP CỨU VÀ PCCC 

1. THỰC HÀNH SƠ CẤP CỨU NGƯỜI BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG: 

Câu 1. Anh hay chị thực hành phương pháp băng vết thương ở đỉnh đầu?( băng 
bằng băng cuộn). 

Đáp án 1 

- Chuẩn bị dụng cụ: Băng, cồn, gạc … 
- Cắt tóc quanh vùng vết thương;  
- Khử trùng vết thương (Chú ý không để chạm vào óc nếu vết thương bị lòi óc); 

đặt gạc khử trùng kín lên vết thương;  
- Bắt đầu băng từ trên tai phải, qua trán, phía trên tai trái, phía dưới xương chẩm 

về vị trí ban đầu và băng thêm 1 vòng nữa như trên;  
- Lần thứ 2 khi vòng đến giữa trán thì gấp băng lại, ngón cái và ngón trỏ tay trái 

giữ lấy, đưa băng qua đỉnh đầu tới xương chẩm, nhờ nạn nhân hoặc người khác 
giữ giúp; 

- Cứ thế băng từ trán xuống gáy rồi từ gáy lên trán, vòng sau đè lên vòng trước 
1/2 cho đến khi băng kín cả đầu thì băng thêm 2 vòng quanh đầu như bước 1 để 
cố định.  

- Chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi cấp cứu 115.  
- Băng nhanh, đẹp, chắc chắn.  

Đáp án 2 

- Chuẩn bị dụng cụ: Băng, cồn, gạc … 
- Cắt tóc quanh vùng vết thương; 
- Khử trùng vết thương (Chú ý không để chạm vào óc nếu vết thưong bị lòi óc), 

đặt gạc vô trùng kín lên vết thương; 
- Lấy 2 cuộn băng, nối 2 đầu băng vào nhau; 
- Đặt cuộn băng vừa nối lên cung lông mày, vòng 2 cuộn băng qua mang tai ra 

sau gáy (dưới xương chẩm), khoá 2 băng lại cho chắc chắn; 
- Một cuộn băng vắt lên đỉnh đầu, đè qua miếng gạc xuống tới trán; cuộn kia vòng 

quanh đầu để giữ băng; 
- Cuộn băng ở trán vắt qua đầu xuống vùng xương chẩm rồi lại lật lên đầu xuống 

trán, vòng sau đè lên 1/3 vòng trước cứ như vậy cho đến khi kín hết đầu thì buộc 
2 đầu băng vào nền sọ; 

- Chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi cấp cứu 115.  
- Băng nhanh, đẹp, chắc chắn. 

Câu 2. Anh hay chị thực hành băng sơ cứu thương ở một mắt? (băng bằng băng 
cuộn) 

 Đáp án 1 

- Chuẩn bị dụng cụ: Băng, gạc vô trùng, cồn... 
- Dùng thuốc sát trùng làm sạch quanh mắt;  
- Đặt băng gạc vô trùng lên mắt;  
- Băng từ thái dương bên phải vòng qua phía trên tai trái, tới dưới chỗ phình xương 

chẩm trên tai phải về chỗ bắt đầu băng (băng 2 vòng như vậy);  
- Lần 2 khi đến chỗ phình xương chẩm qua dưới tai phải, chếch lên che kín mắt 

phải, đưa mép băng qua sống mũi rồi lại qua trên thái dương đến chỗ phình 
xương chẩm;  

- Cứ vòng sau đè lên vòng trước ở chỗ tai phải và chếch dần xuống phía trên thái 
dương cho đến khi băng kín mắt rồi băng thêm 2 vòng trên đầu để cố định;  
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- Chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi cấp cứu 115. 
- Băng nhanh, đẹp, chắc chắn.  

Đáp án  2: 

- Chuẩn bị dụng cụ: Bông gạc vô trung. cồn … 
- Dùng thuốc sát trùng làm sạch quanh mắt;  
- Đặt băng gạc vô trùng lên mắt; 
- Lấy 2 cuộn băng, nối 2 đầu băng vào nhau; 
- Đặt cuộn băng vừa nối lên cung lông mày, vòng 2 cuộn băng qua mang tai ra 

sau gáy (dưới xương chẩm), khoá 2 băng lại cho chắc chắn; 
- Một cuộn băng vắt qua nửa đầu xuống mắt (đè qua miếng gạc) chạy xuống dái 

tai vòng lên xương chẩm hoặc kéo cuộn băng qua dái tai vòng lên mắt qua đầu 
xuống vùng xương chẩm; 

- Cứ băng như vậy vòng sau đè lên vòng trước 1/3 cho đến khi kín vết thương thì 
buộc chặt 2 đầu băng vào nền sọ. 

- Chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi cấp cứu 115. 
- Băng nhanh, đẹp, chắc chắn. 

Câu 3. Anh hay chị thực hành băng vết thương ở trên mu bàn tay? (băng bằng 
băng cuộn hình số 8). 

- Chuẩn bị dụng cụ: Băng cuộn, bông gạc, thuốc sát trùng;  
- Làm sạch quanh vết thương bằng các loại thuốc sát trùng, bắt đầu từ trong ra 

ngoài theo hình xoáy trôn ốc sau đó đặt bông gạc che kín vết thương; 
- Tiến hành băng vết thương:  

+ Cuộn 2 vòng băng ở cuối ngón tay;  
+ Băng hình số 8 ở mu bàn tay;  
+ Băng chặt ở cổ tay;  

- Chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi cấp cứu 115.  
- Băng nhanh; 
- Đẹp; 
- Chắc chắn.  

Câu 4. Anh hay chị thực hành băng vết thương ở trên mu bàn tay? (băng bằng 
băng cuộn theo hình xoáy chôn ốc). 

- Chuẩn bị dụng cụ: Băng cuộn, bông gạc, thuốc sát trùng;  
- Làm sạch quanh vết thương bằng các loại thuốc sát trùng, bắt đầu từ trong ra 

ngoài theo hình xoáy trôn ốc sau đó đặt bông gạc che kín vết thương;  
- Tiến hành băng vết thương:  

+ Đặt đầu băng trên trên 4 ngón tay, băng hai vòng cố định đầu băng lại; 
+ Băng xoắn ốc từ dưới ngón tay đi lên, cứ vòng sau đè lên 1/3 vòng trước 

cho đến khi kín vết thương. 
+ Băng chặt đầu băng vào cổ tay.  

- Chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi cấp cứu 115. 
- Băng nhanh, đẹp, chắc chắn.  

Câu 5. Anh hay chị thực hành băng vết thương ở giữa gan bàn chân? (băng bằng 
băng cuộn). 

  Đáp án 

- Chuẩn bị dụng cụ: Băng cuộn, bông gạc, thuốc sát trùng; 
- Làm sạch quanh vết thương bằng các loại thuốc sát trùng, bắt đầu từ trong ra 

ngoài theo hình xoáy trôn ốc sau đó đặt bông gạc che kín vết thương; 
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- Tiến hành băng vết thương: 
+ Cuộn 2 vòng băng ở gần ngón chân từ ngoài vào trong;  
+ Băng chéo qua mu bàn chân, vòng qua mắt cá; 
+ Băng chéo qua mu bàn chân bắt chéo với vòng trước, qua gan bàn chân 

về chỗ cũ;  
+ Vòng sau đè lên vòng trước 1/2 hoặc 2/3. Cứ như thế cho đến khi băng 

kín cả bàn chân thì cuộn 2 vòng ở cổ chân;  
- Chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi cấp cứu 115.  
- Băng nhanh, đẹp, chắc chắn.  

 

Câu 6. Anh hay chị thực hành phương pháp cấp cứu nạn nhân bị điện giật và 
ngất?. 

 Đáp án 

 Phương pháp cấp cứu: 

Thực hiện hà hơi thổi ngạt và ép tim ngoài lồng ngực theo trình tự: 

- Đưa nạn nhân ra nơi thoáng mát, đặt nằm ngửa trên nền cứng;  
- Ép tim ngoài lồng ngực: 

+ Người cấp cứu quỳ bên phải nạn nhân;  
+ Đặt lòng bàn tay trái vào 1/3 dưới xương ức nạn nhân, lòng bàn tay phải 

bắt chéo lên mu bàn tay trái, 2 tay duỗi thẳng hai vai hướng thẳng vào 
hai tay;  

+ Dùng sức nặng của thân trên (chứ không phải chỉ của cánh tay) ấn thẳng 
lồng ngực xuống khoảng 3, 5 - 5cm, nhịp nhàng 80-100 lần/phút 

+ Kết hợp hà hơi thổi ngạt: 
+ Nghiêng đầu nạn nhân sang một bên, mở miệng, dùng ngón tay quấn gạc 

đưa vào miệng nạn nhân để lấy hết dị vật nếu có, lau sạch miệng, kéo 
lưỡi nạn nhân ra; 

+ Để đầu nạn nhân ngửa, kê gối dưới gáy để đầu ngửa tối đa, đặt miếng 
gạc mỏng lên miệng nạn nhân;  

+ Người cấp cứu quỳ ngang vai phải nạn nhân, tay trái bịt mũi và ấn trán 
nạn nhân xuống, tay phải giữ cằm để mở miệng nạn nhân ra, hít vào hết 
sức, úp miệng mình khít vào miệng nạn nhân và thổi ra hết sức; 

+ Làm kết hợp nhịp nhàng, nhanh, dứt khoát. Nếu có 1 người cấp cứu thì 
cứ sau 15 lần ép tim dừng lại thổi ngạt 2 lần; nếu có 2 người cấp cứu thì 
sau 5 lần ép tim phải dừng lại thổi ngạt 1 lần; 

+ Thực hiện đến khi nạn nhân hồi phục và gọi nhân viên y tế đến hoặc gọi 
115 

Câu 7. Anh hay chị thực hành phương pháp đặt garô trong trường hợp cụt chi 
hoặc đứt động mạch chi trên?. 

Đáp án 

- Chuẩn bị dụng cụ: Băng cuộn, bông gạc, thuốc sát trùng. 
- Tiến hành: 

+ Gỡ cuộn băng ra, gập đôi và buộc lại để có chiều dài vừa buộc;  
+ Buộc ga rô ở phía trên vết thương 3 đến 4 cm, dùng que xoắn chặt cho 

đến khi máu không chảy nhiều ở vết thương nữa thì dùng băng cố định 
que xoắn lại; 
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+ Làm sạch quanh vết thương bằng các loại thuốc sát trùng, bắt đầu từ 
trong ra ngoài theo hình xoáy trôn ốc sau đó đặt gạc lên và băng lại;  

+ Lập phiếu theo dõi ga rô ghi rõ họ tên nạn nhân, thời gian đặt ga rô, vị 
trí đặt ga rô; 

+ Trong thời gian đặt ga rô, cứ 30-40 phút phải nới lỏng ga rô 1 lần (mỗi 
lần 1mm-2 phút) để phòng hoại tử (khi thấy phần tay hồng lên thì buộc 
lại);  

+ Sau đó chuyển nạn nhân đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế gần nhất, hoặc 
gọi cấp cứu 115 (nhớ phải thông báo chi tiết địa điểm, loại tai nạn, tình 
trạng nạn nhân). 

+ Làm nhanh, chính xác. 
- Nguyên tắc đặt garo: 

+ Garô phải đặt sát ngay phía trên vết thương và để lộ ra ngoài. Tuyệt đối 
không để ống quần, tay áo hay vật gì khác che lấp ga-rô, làm cho người 
vận chuyển và tuyến sau khó thấy, có thể bỏ qua không xử lý ưu tiên. 

+ Người bị đặt garo phải được nhanh chóng chuyển về tuyến sau. Trên 
đường vận chuyển, cứ 1 giờ phải nới ga-rô một lần và không để ga-rô 
lâu quá 3-4 giờ. Việc nới garo phải rất từ từ, vừa nới vừa theo dõi sắc 
mặt của bệnh nhân, tình hình chảy máu ở vết thương, mạch và sắc đoạn 
chi phía dưới. Khi nới garo được khoảng 4-5 phút hoặc thấy bệnh nhân 
biến sắc, máu chảy nhiều thì phải thít chặt garo lại ngay. Khi đặt lại ga-
rô, không được buộc chỗ cũ mà lên hoặc xuống một ít. 

+ Phải chấp hành triệt để những quy định về ga-rô: Ghi rõ ngày giờ ga-rô, 
giờ nới ga-rô lần một, giờ nới ga-rô lần hai, họ tên bệnh nhân. Cần có ký 
hiệu bằng dải vải đỏ cài vào túi áo trên bên trái (đó là ký hiệu cho những 
bệnh nhân cần chuyển nhanh và xử trí khẩn cấp). 

- Cách đặt garo: 
+ Ấn động mạch ở phía trên vết thương để tạm thời cầm máu. 
+ Lót vải hoặc gạc ở chỗ định đặt garô hoặc dùng ngay ống quần, ống tay 

áo để lót. 
+ Đặt garô và xoắn dần (nếu là dây vải), bỏ tay ấn động mạch rồi vừa xoắn 

vừa theo dõi mạch ở dưới hoặc theo dõi máu chảy ở vết thương. Nếu 
mạch ngừng đập hoặc máu ngừng chảy là được. Khi đã xoắn vừa đủ chặt 
thì cố định que xoắn. Nếu là dây cao su thì chỉ cần cuốn nhiều vòng tương 
đối chặt rồi buộc cố định. 

+ Băng ép vết thương và làm các thủ tục hành chính cần thiết: Làm sạch 
quanh vết thương bằng các loại thuốc sát trùng, bắt đầu từ trong ra ngoài 
theo hình xoáy trôn ốc sau đó đặt gạc lên và băng lại 

- Cách nới garô: 
- Nới garo là để cho máu xuống nuôi dưỡng đoạn chi ở dưới garo. 
- Những trường hợp không nới garo: 

+ Khi chi đã bị hoại tử, khi để garô đã quá lâu (quá 4 giờ). 
+ Khi chi đã bị cụt tự nhiên. 
+ Khi đoạn chi dưới garo có dấu hiệu hoại tử, hoại thư. 
+ Khi bị rắn độc cắn. 

- Các trường hợp khác phải thực hiện nới garô 30 phút một lần. 
- Thứ tự nới garo:  

+ Người phụ ấn động mạch ở phía trên garo 
+ Người chính nới dây garo, rất từ từ, vừa nới vừa theo dõi sắc mặt nạn 

nhân, tình hình máu chảy ở vết thương, mạch và màu sắc đoạn chi ở dưới 
garo. 

+ Để garô nới khoảng từ 4 - 5 phút 
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+ Trong khi nới nếu: Thấy máu chảy mạnh ở vết thương thì phải ấn lại 
động mạch cho tốt (ở phía gốc chi). Nếu thấy sắc mặt nạn nhân thay đổi 
đột ngột tím tái hoặc nhợt nhạt phải đặt garo lại ngay. 
Chú ý: Khi đặt lại dây garo, không đặt ở chỗ cũ mà nhích lên hoặc nhích 
xuống một ít để khỏi gây lằn da thịt và thiếu máu kéo dài ở chỗ đặt garo. 
Nếu nới garô mà quan sát thấy không chảy máu ở vết thương nữa thì 
không cần thắt lại garô nữa nhưng vẫn để dây garô tại chỗ và sẵn sàng 
buộc lại nếu chảy máu lại. 

Câu 8.  Anh hay chị thực hành phương pháp cố định  gãy xương đùi kín?. 
 Đáp án 

- Chuẩn bị dụng cụ: 3 nẹp, bông băng, hộp thuốc chống sốc...;  
- Cố định chân gãy: 
- Người phụ việc giữ bàn chân vuông góc với cẳng chân, một người khác đỡ trên 

và dưới ổ gãy 
+ Đặt nẹp ngắn vào phía trong mắt cá chân tới bẹn; đặt nẹp dài phía ngoài 

mắt cá chân tới tận nách, đặt nẹp dưới từ bả vai đến tận gót chân;  
+ Buộc cố định vị nẹp vào đùi ở phía trên và phía dưới chỗ bị gẫy, rồi đến 

cổ chân, sau đến lồng ngực, thắt lưng, chậu hông, trên đầu gối, dưới đầu 
gối;  

+ Buộc 2 chân vào nhau, buộc ở cổ chân, đầu gối và đùi;  
+ Chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi cấp cứu 115.  

- Cấm chuyển nạn nhân khi chưa cố định.  
- Băng nhanh, đẹp, chắc.  

Câu 9.  Anh hay chị thực hành phương pháp cố định gãy xương cẳng chân hở?.  
Đáp án 

- Chuẩn bị dụng cụ: 2 nẹp để cố định, băng cuộn, bông gạc, thuốc sát trùng, hộp 
thuốc chống sốc 

- Băng vết thương: Làm sạch quanh vết thương bằng các loại thuốc sát trùng, bắt 
đầu từ trong ra ngoài theo hình xoáy trôn ốc sau đó đặt gạc lên và băng lại;  

- Tiến hành nẹp cố định xương gẫy: 
+ Không nên cố cởi quần áo nạn nhân, nếu cần phải bộc lộ vết thương thì 

cắt quần áo theo đường chỉ (nếu phải cởi thì cởi bên lành trước). 
+ Không đặt trực tiếp nẹp vào da nạn nhân. Các mấu lồi đầu xương, vùng 

tỳ đè phải có lót bông rồi mới đặt nẹp 
+ Chuẩn bị nạn nhân: 
+ Để nạn nhân nằm. 
+ Giải thích nạn nhân về kỹ thuật sẽ tiến hành. Bộc lộ chi tổn thương. 
+ Quan sát và đánh giá tình trạng chi tổn thương           . 
+ Ngưởi phụ thứ nhất ngồi phía dưới chân nạn nhân: 
+ Một tay đỡ gót chân nạn nhân và kéo theo tư thế thẳng trục. Một tay nắm 

bàn chân nạn nhân hơi đẩy ngược về đùi sao cho bàn chân vuông góc với 
cẳng chân. Mắt tuôn quan sát sầc mặt nạn nhân. 

+ Người phụ thứ hai ngồi phía bên chi lành: 
+ Luồn hai tay nâng đõ chi nạn nhân (phía trẽn và dưới chỗ gãy) và đỡ nẹp. 
+ Người chính đặt hai nẹp phía mặt trong và mặt ngoài của đùi: 
+ Nẹp trong từ bẹn đến quá gót. 
+ Nẹp ngoài tử hố nách đến quá gót. 
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+ Độn bông: Độn bông vào hai đầu nẹp và mấu lồi của xương cả phía trong 
và phía ngoài. 

+ Cố định: Dùng băng cuộn hoặc dây vài để cố định hai nẹp với nhau theo 
thứ tự: Trên ổ gãy, Dưới ổ gãy, Dưới khớp gối -1/3 dưới cẳng chân, 
Ngang mào chậu, ngang ngực. 

+ Băng số 8 để giữ bàn chân vuông góc với cẳng chân. 
+ 3 dây để cố định hai chân vào với nhau ở các vị trí: cổ chân, gối, sát bẹn 

-  Dùng các loại thuốc giảm đau nếu có điều kiện;  
- Chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất, hoặc gọi cấp cứu 115.  
- Băng đẹp; 
- Chắc;  
- Nhanh. 

Câu 10.  Anh hay chị thực hành phương pháp cố định gãy xương cánh tay?. 
Đáp án 

- Chuẩn bị dụng cụ: 2 nẹp để cố định, 1 băng vải to bản, băng cuộn, bông gạc, 
thuốc sát trùng; 

- Làm sạch quanh vết thương bằng các loại thuốc sát trùng, bắt đầu từ trong ra 
theo đường xoáy trôn ốc sau đó đặt gạc lên và băng lại; 

- Tiến hành nẹp cố định xương bị gẫy: 
+ Đặt 1 nẹp  từ hõm nách đến khuỷu tay, một nẹp từ trên vai đến khuỷu tay 

ở mặt ngoài, đối xứng với nẹp thứ nhất;  
+ Dùng băng cố định tại điểm ngang hõm nách, giữa cánh tay, trên khuỷu 

tay;  
+ Cố định tay nạn nhân trong tư thế cẳng tay vuông góc với cánh tay, lòng 

bàn tay úp xuống dưới bằng băng vải vòng qua cổ;  
- Cho nạn nhân dùng các thuốc giảm đau nếu đau nhiều;  
- Chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất, hoặc gọi cấp cứu 115;  
- Động tác cố định chắc chắn; 
- Làm nhanh; 
- Đẹp. 

Câu 11.  Anh hay chị thực hành phương pháp cố định  gãy xương cẳng tay hở?. 
Đáp án 

- Chuẩn bị dụng cụ: 2 nẹp để cố định, 1 băng vải to bản, băng cuộn, bông gạc, 
thuốc sát trùng; 

- Băng vết thương: Làm sạch quanh vết thương băng các loại thuốc sát trùng, bắt 
đầu từ trong ra theo đường xoáy trôn ốc sau đó đặt gạc lên và băng lại; 

- Tiến hành nẹp cố định xương bị gẫy: 
+ Đặt 1 nẹp dài từ mỏm khuỷu tới mu bàn tay, một nẹp từ khuỷu tới gan 

bàn tay, đối xứng với nẹp thứ nhất, buộc cố định nẹp ở dưới khuỷu, trên 
và dưới vết thương, cổ tay;  

+ Cố định tay nạn nhân trong tư thế cẳng tay vuông góc với cánh tay, lòng 
bàn tay ngửa lên trên bằng băng vải vòng qua cổ;  

- Cho nạn nhân dùng các thuốc giảm đau nếu đau nhiều; 
- Chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất, hoặc gọi cấp cứu 115; 
- Động tác đúng;  
- Cố định chắc chắn; 
- Làm nhanh; 
- Đẹp.  
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Câu 12. Anh (chị) hãy nêu cách sơ cứu một nạn nhân bị bỏng do nhiệt, do hoá 
chất? 

Đáp án 

- Hiện tượng bỏng thường xảy ra do nhiều nguyên nhân: do nhiệt (ngọn lửa trần, 
chất lỏng nóng, kim loại nóng chảy...), hóa chất (a xít, kiềm...);   

- Rửa vết bỏng nhiều lần bằng nước sạch:  
+ Dập lửa trên da bằng vải tẩm ướt; 
+ Bỏng phốt pho: Dùng khăn ướt dập tắt lửa rồi đắp ướt lên vết thương;  
+ Bỏng a xít: Rửa bằng nước vôi trong, nước xà phòng;  
+ Bỏng do kiềm: Đắp dấm, hoặc nước chanh quả; 
+ Bỏng do điện: Ngắt điện. Nếu không thể ngắt điện được thì phải gỡ nạn 

nhân ra khỏi sự tiếp xúc với điện (phải dùng vật cách điện: Cao su, gậy 
gỗ khô để gỡ hoặc kéo nạn nhân).  

- Băng vô khuẩn vết thương bỏng: 
+ Tuyệt đối không bôi các loại thuốc lên vết bỏng khi chưa rửa sạch.  
+ Nếu không có khăn thì lấy băng vải buộc lại.  
+ Không dược bôi dầu mỡ, dung dịch cồn ngay cả kem kháng sinh vào vết 

bỏng. 
+ Không được chọc phá các túi phỏng nước 
+ Không được bóc da hoặc mảnh quần áo dính vào vết bỏng 
+ Nếu có điều kiện thì phủ vết bỏng bằng gạc vô khuẩn nếu không thì dùng 

vải càng sạch càng tốt. 
+ Vết bỏng sẽ chảy rất nhiều dịch nên trước khi dùng bǎng co giãn để bǎng 

vết bỏng lại thì phải đệm một lớp bông thấm nước lên trên gạc hoặc vải 
phủ vết bỏng. 

- Chống sốt: 
+ Giảm đau: Lấy gạc thấm Novocain 1% đắp lên vết thương (ở bệnh viện 

có thể dùng Dalâng, mocphin);  
+ Đặt nạn nhân ở tư thế nằm, đặt nằm chỗ thoáng, tránh gió lùa. 
+ Động viên an ủi nạn nhân. 
+ Cho nạn nhân uống nước vì nạn nhân rất khát nhất là khi phải chuyển 

nạn nhân đi xa. 
+ Chú ý: 
+ Chỉ cho nạn nhân uống nước khi nạn nhân tỉnh táo, không bị nôn và 

không có những chấn thương khác. 
+ Dung dịch cho uống: Nếu có điều kiện nên pha dung dịch sau để cho nạn 

nhân uống. 
+ Pha vào 1 lít nước: 
+ + 1/2 thìa cà phê muối ǎn. 
+ + 1/2 thìa cà phê muối natri bicarbonat. 
+ 2-3 thìa cà phê đường hoặc mật ong, nước cam, chanh ép. 
+ Nếu không có điều kiện để pha dung dịch trên thì có thể cho nạn nhân 

uống nước chè đường hoặc oreson. 
- Kĩ thuật băng: 

+ Đúng; 
+ Nhanh; 
+ Chắc; 
+ Đẹp  

Câu 13. Anh hay chị hãy thực hành phương pháp cấp cứu nạn nhân bị ngạt thở 
do hơi khí độc?. 
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Đáp án 

- Nguyên nhân: thường do nhiếm hơi khí độc, bị vết thương lồng ngực có tiếng 
thở phì phò, sập hầm, bị tắc đường hô hấp do dị vật, điện giật, chết đuối;  

- Dấu hiệu:  

+ Nạn nhân khó thở, thở chậm, thở nông hoặc ngừng thở;  
+ Môi, mặt tái tím, vật vã, mê man.  

- Phương pháp cấp cứu: 

+ Khi thấy có người bị ngạt khí, cần mở hết các cửa để không khí tràn vào 
và đưa ngay nạn nhân ra khỏi nơi có khí độc, nhanh chóng đưa tới bệnh 
viện để cấp cứu, hạn chế di chứng. 

+ Người đến cấp cứu nạn nhân cũng cần nhanh chóng gọi thêm người hỗ 
trợ, đề phòng bị ảnh hưởng khí độc. Quá trình tới viện nếu nạn nhân thở 
yếu hoặc bất tỉnh, cần phải hà hơi thổi ngạt.  

+ Phương pháp hà hơi thổi ngạt: thực hiện tương tự như đáp án ở câu 5 
+ Nếu nạn nhân bị ngộ độc chất ăn mòn hoặc miệng bị tổn thương nặng thì 

người cấp cứu: 

• 1 tay bịt miệng nạn nhân; 
• 1 tay ấn trán xuống cho đầu ngả về phía sau gáy, hít vào hết sức 

rồi ngậm miệng vào mũi nạn nhân thổi mạnh để hơi qua mũi vào 
phổi, tiếp tục thổi ngạt như trên.  

• Trường hợp tim ngừng đập phải kết hợp ép tim ngoài lồng ngực. 
(phương pháp ép tim ngoài lồng ngực thực hiện tương tự như đáp 
án Câu 5) 

Chú ý: Trên đường đi cấp cứu vẫn phải tiếp tục thổi ngạt.. 

- Làm đúng động tác; 
- Trình bày lưu loát.  

Câu 14. Anh hay chị hãy thực hành phương pháp cấp cứu nạn nhân bị lòi ruột ở 
bụng?. 

 Đáp án 

- Chuẩn bị dụng cụ: Bát sạch đủ rộng và sâu, bông băng, gạc.... 
- Tuyệt đối không được nhét ruột vào bụng, không được bôi sát khuẩn lên ruột, 
- cấm cho nạn nhân ăn uống.  
- Sát khuẩn quanh vết thương; 
- Dùng bát đã được sát khuẩn (nếu không có bát, dùng băng cuộn quấn hình vành 

khuyên) úp kín lên vết thương;  
- Dùng băng quấn ép thật chặt bát (hoặc băng cuộn quấn hình vành khuyên với 

lực vừa đủ) lên thành bụng;  
- Chuyển đến cơ sở y tế gần nhất với tư thế nằm ngửa trên cáng cứng, đùi gấp vào 

bụng 900C, cẳng chân vuông góc với đùi. hoặc gọi cấp cứu 115.  
- Động tác thực hiện các bước đúng; 
- Băng cố định bát phải chặt; 
- Thao tác nhanh; 
- Băng đúng, chắc, đẹp.  

Câu 15. Anh hay chị hãy thực hành phương pháp cấp cứu nạn nhân bị thủng lồng 
ngực bằng băng cuộn?. 

 Đáp án 
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- Chuẩn bị: Bông, băng, gạc... 
- Thao tác cấp cứu: 

+ Để nạn nhân ở tư thế nửa nằm nửa ngồi;  
+ Sát khuẩn quanh vết thương (làm từ trong ra ngoài theo vòng xoáy trôn 

ốc);  
+ Phủ gạc bông lên và đặt băng lên vết thương và băng quấn quanh ngực 

ép bên ngoài thật kín cho đến khi hết tiếng thở phì phò.  
- Gọi cấp cứu 115; 
- Thao tác đúng, băng nhanh; 
- Băng chặt 
- Băng đẹp. 

Câu 16. Anh hay chị hãy thực hành phương pháp cấp cứu nạn nhân bị say nóng 
hoặc say nắng?. 

Đáp án 

- Nhanh chóng đưa nạn nhận ra nơi thoáng khí;   
- Khẩn trương cấp cứu;   
- Nới và cới bỏ bớt quần áo;   
- Nếu có nhiệt kế thì thực hiện đo nhiệt độ cơ thể, sau đó tiến hành hạ thân nhiệt 

từ từ, chườm lạnh bằng nước đá vào gáy, trán, nách, bẹn, gan bàn chân;   
- Cho bệnh nhân uống nước mát có pha thêm muối hoặc orezol;   
- Nếu nạn nhân bị nặng có thể nhúng nạn nhân vào bể nước lạnh, chườm lạnh liên 

tục.  
- Khi nhiệt độ thân nhiệt xuống đến 38- 39 độ C đưa bệnh nhân ra nằm nơi thoáng 

mát;   
- Có thể cho bệnh nhân uống thuốc hạ nhiệt, nếu bệnh nhân không đỡ, hôn mê 

không uống được nước hoặc nôn liêntục, sốt tăng liên tục, kèm các triệu chứng 
đau bụng, đau ngực, khó thở thìphải nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y 
tế gần nhất. Trong quá trình vậnchuyển vẫn thường xuyên chườm mát cho nạn 
nhân Trình bày lưu loát; thao tác minh họa tốt 

Câu 17. Anh hay chị hãy thực hành vận chuyển nạn nhân đến bệnh viện? 

Đáp án 

- Nguyên tắc: 
+ Nạn nhân phải được sơ cứu xong;  
+ Phải vận chuyển nạn nhân nhẹ nhàng, êm ái;  
+ Nạn nhân bị thương nặng, bị choáng không được vận chuyển mà phải 

gọi cấp cứu đến ngay.  
- Cáng thương. 

+ Cáng thương gồm cáng bạt, võng, cánh cửa, ván gỗ hoặc có thể dùng 
chõng tre.  

- Đặt nạn nhân lên cáng: 
+ Khi đặt nạn nhân lên cáng, không được động chạm vào vết thương;  
+ Nạn nhân bị gãy cột sống, vỡ đầu, gãy chân, vết thương lồng ngực phải 

có ít nhất 3 người nhấc lên cáng: Một người đỡ đầu và lưng, 1 người 
nâng thân, 1 người nâng chi dưới.  

+ Nếu chi dưới gãy thì một tay đỡ phần trên một tay đỡ phần chi dưới chỗ 
gãy.  

+ Nhấc đồng thời theo hiệu lệnh 1,2, 3 rồi cùng đặt lên cáng;  
- Tư thế nạn nhân nằm trên cáng: 



137 

 

+ Thường nằm thẳng, 2 tay buông xuôi, chân duỗi thẳng;  
+ Bệnh nhân chảy máu nặng, choáng nằm đầu hơi thấp;  
+ Vết thương sọ não, hàm mặt, bị mê man, nằm đầu hơi nghiêng sang một 

bên, đầu kê gối;  
+ Vết thương ở bụng kê ngực hơi cao, 2 đùi gấp nhẹ;  
+ Vết thương lồng ngực để nạn nhân nửa nằm nửa ngồi hoặc kê đầu và vai 

cao lên.  
+ Nếu chảy máu từ miệng hoặc nạn nhân nôn, xoay nạn nhân nằm nghiêng 

sang một bên. Điều này sẽ giúp nạn nhân không bị sặc phổi. Đặt cánh 
tay ở dưới nạn nhân thẳng ra ngoài và cánh tay nạn nhân ở trên vắt qua 
ngực nạn nhân 

- Khiêng cáng:  
+ 2 hoặc 4 người khiêng;  
+ Phải giữ cáng thường xuyên cân bằng, cấm đi đều bước làm cáng lắc lư; 
+ Khi khiêng cáng lên hoặc xuống dốc, cầu thang phải để đầu nạn nhân ở 

phía chiều cao của dốc, cầu thang (Đỉnh dốc, bậc trên); cáng phải thăng 
bằng vì vậy khi lên dốc (lên cầu thang) người đi trước cầm tay cáng, 
người sau nâng cáng lên; khi xuống dốc (xuống cầu thang) người đi trước 
nâng cáng lên, người đi sau hạ cáng.. 

- Trình bày lưu loát 

Câu 18.  Anh hay chị hãy thực hành phương pháp cố định gãy xương hàm bằng 

băng chéo tam giác 
- Chuấn bị băng chéo tam giác, gạc bông  
- Đặt gạc, bông vô khuẩn trên vết thương cằm, hàm;   
- Đặt băng lên trên gạc bông;   
- Kéo 1 đầu băng lên trên đỉnh đầu;   
- Vòng xuống mang tai;   
- Kéo đầu kia lên đến khi 2 đầu băng gặp nhau;   
- Bắt chéo 2 đầu băng lại;   
- Một đầu vòng qua trán;   
- Một đầu vòng qua gáy;   
- Đến khi gặp nhau thì buộc chặt 2 đầu băng lại, sau đó đưa nạn nhân vào bệnh 

viện.  
- Băng chặt 
- Băng đẹp 
- Băng nhanh 
- Trình bày lưu loát 

Câu 19. Anh hay chị hãy thực hành phương pháp cố định gãy xương hàm bằng 
băng cuộn bảng rộng 

- Chuấn bị băng cuộn bản rộng, gạc bông  
- Đặt gạc, bông vô khuẩn trên vết thương cằm, hàm;   
- Cuộn một đầu băng vào khoảng 20-30cm; 
- Đặt băng trên thái dương, quấn một vòng tròn trên cung lông mày qua mang tai, 

xương chẩm, khi hai khi hai vạt băng gặp nhau thì cố định lại. 
- Một dầu băng kéo xuống hàm rồi vòng lên thái dương phía đối diện. 
-  Một đầu băng vắt lên đỉnh đầu, kéo xuống hàm, hai vạt băng gặp nhau thì cố 

định lại. 
- Cứ tiếp tục như thế cho đế khi kín vết thương thì buộc hai đầu băng lại, sau đó 

đưa nạn nhân đến bệnh viện. 
- Băng chặt 
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- Băng đẹp 
- Băng nhanh 
- Trình bày lưu loát 

Câu 20. Anh hay chị hãy thực hành phương pháp sơ cấp cứu cho người bị NGỘ 
ĐỘC THỰC PHẨM 

- Ngô ̣đôc̣ thưc̣ phẩm là bêṇh mắc phải sau khi ăn, uống phải thực phẩm nhiễm 
khuẩn, nhiễm độc hoặc có chứa chất gây độc, thức ăn bị ôi thiu… Thông thường 
ngô ̣đôc̣ cấp tính se ̃xuất hiện sau vài phút, vài giờ hoăc̣ 1-2 ngày sau khi ăn. 

- Khi bị ngộ độc thực phẩm thường xuất hiện các triệu chứng sau: Buồn nôn, đau 
buṇg, tiêu chảy, đôi khi có kèm theo các triêụ chứng phu ̣như nhức đầu, chóng 
măṭ, đau cơ, khó thở… tùy theo nguyên nhân gây ngộ độc. 

- Khi thấy cơ thể người bị ngộ độc thực phẩm xuất hiện các dấu hiệu trên bạn nên 
lập tức tiến hành các bước sơ cứu khi bị ngộ độc thực phẩm sau đây: 

+ Gây nôn: Để hạn chế độc tố ngấm vào cơ thể, điều đầu tiên bạn nên làm 
là kích thích để người bị ngộ độc nôn những thức ăn trong dạ dày ra 
ngoài. Pha một cốc nước muối loãng rồi cho người bệnh uống, dùng tay 
đặt vào lưỡi, ép cơ thể nôn được càng nhiều các thức ăn trong dạ dày ra 
càng tốt. Khi tiến hành gây nôn cho người bệnh nằm nghiêng, kê cao đầu 
để chất nôn không bị trào ngược vào phổi. Nên cho người bệnh nôn ra 
được càng nhiều thức ăn càng tốt. Tuy nhiên khi bệnh nhân đã hôn mê 
thì không nên tiến hành gây nôn vì sẽ dễ gây sặc hoặc tắt thở. 

+ Cho người bệnh nghỉ ngơi và uống nhiều chất lỏng: Khi người bệnh đã 
nôn được, để cho người bệnh nằm nghỉ, sau đó hòa một gói orezol với 
nước hoặc pha nước muối đường cho người bệnh uống để bù và chống 
mất nước, đồng thời giúp trung hòa chất độc trong cơ thể người bệnh 
giúp hạn chế tác hại mà độc tố mang lại. Tỷ lệ pha như sau: nếu là orezol 
pha một gói với một lít nước, nếu là nước muối đường pha 1/2 thìa cà 
phê muối, bốn thìa cà phê đường với một lít nước. Uống nước cũng là 
một cách giúp trung hòa chất độc trong cơ thể người bệnh nhằm hạn chế 
tối đa những tác hại mà độc tố sẽ mang lại. 

+ Theo dõi chặt chẽ biểu hiện, nhịp tim của bệnh nhân: Nếu có biểu hiện 
nghẹt thở nên kéo lưỡi người bệnh ra ngoài để tránh lưỡi bị thụt vào gây 
ngạt. Thường xuyên theo dõi nhịp đập của tim bệnh nhân, để có thể hô 
hấp kịp thời khi cần thiết. 

+ Đưa đến cơ sở y tế: Sau khi tiến hành sơ cứu, nên đưa bệnh nhân đến các 
cơ sở y tế gần nhất để bác sỹ tiến hành rửa ruột hoặc các biện pháp điều 
trị cần thiết cho bệnh nhân. 

Câu 21. Anh hay chị hãy thực hành phương pháp sơ cấp cứu cho người bị hóa 
chất văng vào mắt 

- Đối với hóa chất thông thường như xà phòng, nước tẩy rửa, chất nhuộm màu: 
+ rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng để loại bỏ hoàn toàn hóa chất này khỏi tay 
+ rửa mắt bằng nước sạch rồi lấy khăn sạch nhúng nước phủ lên mắt trong 

ít nhất 20 phút. 
+ Tiếp tục đứng dưới vòi hoa sen, mở nước ấm cho chảy nhẹ từ trán xuống 

bên mắt bị bắn hóa chất. Mở mắt để dòng nước ấm rửa trôi hết các hóa 
chất còn sót lại trong mắt. Thực hiện trong ít nhất 20 phút 

+ Đặc biệt lưu ý ngoài nước sạch thì không nhỏ bất cứ thứ gì vào mắt trong 
trường hợp này khi không có chỉ định của bác sĩ. Sau khi tự sơ cứu, bạn 
cũng nên mang lọ đựng hóa chất đó đến các cơ sở y tế khám lại để được 
bác sĩ tư vấn cách chăm sóc cho đôi mắt bị tổn thương 
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- Đối với axit 
+ Bị axit bắn vào mắt cực kỳ nguy hiểm, nguy cơ mù lòa cao. Vì vậy khi 

bị bắn axit vào mắt vì nguyên nhân chủ quan hay khách quan, cần tiến 
hành sơ cứu khẩn cấp cho nạn nhân. Đầu tiên là rửa mắt với nhiều nước 
sạch, nếu không có nước sạch thì chấp nhận cả nước không sạch như 
nước ao, hồ, ruộng để rửa mặt và mắt. Khâu này rất quan trọng, quyết 
định đến việc có cứu được thị lực của nạn nhân hay không. Tác dụng của 
rửa mắt là giảm nồng độ và loại trừ bớt axit ra khỏi mắt, hạn chế di chứng 
về sau. 

+ Nếu bệnh nhân còn tỉnh táo có thể tự ngâm mặt, mắt xuống chậu nước 
và chớp mắt thật nhiều lần. Hoặc người xung quanh có thể xối nước vào 
mắt bệnh nhân bằng vòi nước, gáo, xô, chậu. Nếu bệnh nhân bất tỉnh, 
cần vành mi mắt để xối nước trong lúc chờ cấp cứu. Lượng nước tối thiểu 
là vài lít và thời gian rửa mắt ít nhất là từ 10 - 15 phút. 

+ Lưu ý: Tuyệt đối không được rửa mắt bằng các dung dịch trung hòa axit 
như bazơ và ngược lại vì sẽ làm cho tình trạng bỏng ở mắt nặng thêm. 

- Đối với vôi bột 
+ Khi bị vôi bột bắn vào mắt thì không được rửa ngay với nước, do vôi bột 

kết hợp với nước có thể tạo nhiệt, "làm chín" mô mắt. Việc đầu tiên cần 
làm là dùng tăm bông hoặc khăn khô loại bỏ vôi bột ra khỏi mắt, sau đó 
mới dùng nhiều nước để rửa mắt thật kỹ trước khi đến bệnh viện. 

- Đối với Dầu, mỡ  
+ Xối rửa bằng nhiều nước ngay lập tức. Dầu và mỡ sẽ theo dòng nước, bị 

đẩy ra ngoài. Tuy nhiên, nếu sau đó mà bạn vẫn thấy khó chịu, đau mắt 
nhiều thì cần đi khám càng sớm càng tốt. Không nên tùy tiện dùng thuốc 
nhỏ mắt vì có thể làm cho mắt dễ bị nhiễm trùng, quá trình hàn gắn vết 
thương cũng lâu hơn. 

Câu 22. Anh hay chị hãy thực hành phương pháp sơ cấp cứu cho người bị ngoại 
vật lọt vào đường hô hấp 

- Có 2 tình huống naṇ nhân tỉnh và naṇ nhân bất tỉnh. 
- Naṇ nhân tỉnh:  

+ Có thể để naṇ nhân ở tư thế đứng hay tư thế ngồi trên ghế dưạ, người cấp 
cứu đứng sau naṇ nhân, hai cánh tay ôm vòng trước ngưc̣ naṇ nhân. Môṭ 
bàn tay nắm laị, bàn tay kia nắm lấy cổ tay của bàn tay nắm. Nắm tay để 
vào buṇg naṇ nhân trên rốn dưới xương ức. 

+ Bằng môṭ đôṇg tác giâṭ đưa người từ dưới lên, nhằm đẩy cơ hoành tống 
không khí trong phổi, khí quản, phế quản, hy voṇg di ̣ vâṭ bâṭ lên miêṇg. 
Môṭ đôṇg tác cần maṇh, dứt khoát, làm đi làm laị 10 lần. Cần theo dõi 
miêṇg naṇ nhân, nếu di ̣ vâṭ xuất hiêṇ thì nhanh chóng lấy ra. 

- Naṇ nhân bất tỉnh: đăṭ naṇ nhân ở tư thế nằm. Người cấp cứu quỳ trên người naṇ 
nhân. Đăṭ bàn tay trên buṇg naṇ nhân, giữa rốn và xương ức, bàn tay kia đăṭ trên 
bàn tay này. Làm đôṇg tác đẩy maṇh và nhanh lên phía trên, làm đi làm laị 10 
lần. Cần theo dõi miêṇg naṇ nhân, nếu di ̣ vâṭ xuất hiêṇ thì nhanh chóng lấy ra. 

 

2. PHẦN THỰC HÀNH PCCC 
Anh (chị) thực hành dập tắt một đám cháy (dùng chăn ướt dập tắt lửa) ở thùng phuy xăng đang 
cháy và dùng bình bột MFZ4 dập tắt một đám cháy xăng, dầu theo như sơ đồ dưới đây. 
 
(thời gian 1 phút kể cả chuẩn bị) 
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