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Chiến dịch thanh tra trong lĩnh vực xây dựng với chủ đề “Tuân 
thủ pháp luật lao động vì những công trình xây dựng an toàn” 
được Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện 
với sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO).

Chiến dịch diễn ra tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước từ tháng 
3 đến tháng 10/2016 với mục tiêu tổng thể là tăng cường tuân 
thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong ngành xây 
dựng nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn lao động và bệnh nghề 
nghiệp. Chiến dịch thanh tra bao gồm chuỗi hoạt động truyền 
thông và hoạt động thanh tra. Hoạt động truyền thông nhằm 
trang bị cho người lao động và người sử dụng lao động những 
kiến thức cơ bản về pháp luật lao động và các quy định về an 
toàn, vệ sinh lao động tại công trường xây dựng. Hoạt động 
thanh tra nhằm nắm bắt tình hình thực hiện các quy định của 
pháp luật lao động tại doanh nghiệp, qua đó chấn chỉnh và 
hướng dẫn doanh nghiệp chấp hành tốt các quy định của 
pháp luật. Từ kết quả chiến dịch, các quy định pháp luật cũng 
được xem xét, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

Chiến dịch được thực hiện trong khuôn khổ dự án “Tăng cường 
tuân thủ tại nơi làm việc thông qua Thanh tra lao động” do 
Chính phủ Hà Lan tài trợ.
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TUÂN THỦ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VÌ NHỮNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG AN TOÀN
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THỜI GIỜ LÀM VIỆC, LÀM THÊM GIỜ

Thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ trong 1 ngày hoặc 48 giờ trong 1 tuần.

Giờ làm việc vào ban đêm: Từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau.

Làm thêm giờ: Giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 
ngày ; trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ 
làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 
giờ trong 01 năm.

TIỀN LƯƠNG

Tiền lương làm việc ban đêm 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.

Làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm 
như sau:

• Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

• Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

• 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.

XÂY DỰNG NỘI QUY, QUY TRÌNH VÀ BIỆN PHÁP LÀM VIỆC BẢO ĐẢM AN TOÀN

Người sử dụng lao động căn cứ pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật 
địa phương về an toàn, vệ sinh lao động và điều kiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, lao động để xây 
dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nội quy, quy trình bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

Người lao động có nghĩa vụ chấp hành các quy định, quy trình, nội quy về an toàn lao động, vệ sinh lao 
động có liên quan đến công việc, nhiệm vụ được giao.
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PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN
Người sử dụng lao động phải trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm 
công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại.
Người lao động sử dụng đầy đủ 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. 

HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Người lao động phải tổ chức hướng dẫn người lao động sử dụng thành thạo các phương tiện bảo vệ cá 
nhân thích hợp.
Người quản lý phụ trách an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, người 
làm công tác y tế, an toàn, vệ sinh viên phải tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.
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 các lao động khác kể cả người học nghề, tập nghề, thử việc.

TỔ CHỨC MẶT BẰNG THI CÔNG 
Thực hiện rào ngăn xung quanh khu vực công trường và bố trí trạm gác không cho người không có 
nhiệm vụ ra, vào công trường.
Thực hiện các biện pháp an toàn (như rào chắn, đặt biển báo, hoặc làm mái che, …) cho người và vật ở 
những vùng nguy hiểm do vật có thể rơi tự do từ trên cao xuống.
Giếng, hầm, hố trên mặt bằng và lỗ trống trên sàn tầng công trình phải được đậy kín hoặc làm rào ngăn 
chắc chắn xung quanh với chiều cao tối thiểu bằng 1 m.
Lập và thực hiện biện pháp vận chuyển vật liệu thừa từ trên cao (3m) xuống.
Lắp đặt rào ngăn hoặc biển báo tại khu vực tháo dỡ khuôn ván, giàn giáo, nơi lắp ráp các bộ phận kết 
cấu của công trình…
Kho bãi để sắp xếp và bảo quản nguyên vật liệu, cấu kiện, thiết bị phải được định trước trên mặt bằng 
công trường.
Nguyên liệu lỏng và dễ cháy phải được bảo quản trong kho riêng theo quy định phòng cháy, chữa cháy.
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SỬ DỤNG XE MÁY XÂY DỰNG
Kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
Lắp đặt bao che an toàn bộ phận chuyển động của máy, thiết bị có thể gây nguy hiểm.
Không sử dụng thiết bị nâng hàng để nâng người.
Cử người xi nhan và theo dõi trạng thái của cẩu trong quá trình sử dụng thiết bị nâng để cẩu vật liệu.
Sử dụng dây định hướng vật nâng khi nâng các vật có chiều dài lớn.
Thực hiện biện pháp chủ động ngăn ngừa vật rơi khi sử dụng cẩu tháp.

SỬ DỤNG GIÀN GIÁO, GIÁ ĐỠ

Không sử dụng giàn giáo, giá đỡ không đúng chức năng.

Đặt bảng ghi khả năng chịu tải của giàn giáo ở vị trí dễ nhận biết.

Lắp đặt các neo kim loại liên kết vào tường.

Sử dụng các ống kim loại có chân đế và được đặt trên đệm kê.

Lắp các thanh giằng chéo ở tất cả các bên.

Sử dụng sàn công tác của giàn giáo có chiều rộng ít nhất bằng 1m.

Lắp lan can an toàn theo quy định.

Điều chỉnh khe hở giữa các tấm ván sàn công tác đảm bảo quy định.

Che chắn bảo vệ phía trên các lối đi qua lại phía dưới giàn giáo và giá đỡ.

Sau khi ngừng thi công trên giàn giáo, giá đỡ trên một tháng nếu muốn tiếp tục thi công phải tiến 
hành nghiệm thu lại.

Thào dỡ giàn giáo, giá đỡ phải tiến hành theo chỉ dẫn trong thiết kế hoặc chứng chỉ xuất xưởng.

Trong khi làm việc, bất kỳ người lao động nào phát hiện thấy tình trạng hư hỏng của giàn giáo, giá đỡ 
có thể nguy hiểm, phải dừng làm việc và báo cáo cán bộ kỹ thuật biết để sửa chữa, bổ sung.
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SỬ DỤNG ĐIỆN VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN

Chỉ người lao động được phân công mới được sửa chữa, đấu hoặc ngặt các thiết bị điện ra khỏi lưới 
điện.

Lập sơ đồ mạng điện có cầu dao chung và các cầu dao phân đoạn để có thể cắt điện toàn bộ hay từng 
khu vực công trường.

Quản lý chặt chẽ các thiết bị đóng, ngắt điện dùng để đóng ngắt lưới điện chung tổng hợp và các 
đường dây phân đoạn cấp điện cho từng khu vực trên công trường.

Tách hệ thống điện động lực và điện chiếu sáng thành hai hệ thống. 

Trang bị đầy đủ phích cắm cho thiết bị sử dụng điện. 

Nối trung tính vỏ kim loại của máy, thiết bị điện để đề phòng hiện tượng điện chạm vỏ.

Không để dây điện tiếp xúc với bộ phận dẫn điện của kết cấu công trình.

Các dụng cụ điện cầm tay được kiểm tra cách điện định kỳ.

Tất cả các thiết bị điện đều phải được bảo vệ ngắt mạch và quá tải.

Chiều cao của thiết bị điện chiếu sáng (sử dụng điện áp lớn hơn 36 V) so với mặt sàn thao tác ít nhất là  
bằng 2,5m.

Không được sử dụng các nguồn điện để làm hàng rào bảo vệ công trường.
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CÔNG TÁC CỐP PHA, CỐT THÉP VÀ BÊ TÔNG

Chỉ được đặt cốp pha của tầng trên, sau khi đã cố định cốp pha của tầng dưới. Không được đặt và chất 
xếp các tấm cốp pha, các bộ phận của cốp pha lên chiếu nghỉ của cầu thang, ban công, các mặt dốc, 
các lối đi cạnh lỗ hổng hoặc các mép ngoài của công trình, ở các vị trí thẳng đứng hoặc nghiêng khi 
chưa giằng néo chúng. 

Chuẩn bị phôi và gia công cốt thép phải được tiến hành ở khu vực riêng, xung quanh có rào chắn và 
biển báo.

Lối qua lại phía dưới khu vực đang đổ bê tông phải có rào chắn và biển cấm. Trường hợp bắt buộc phải 
có người qua lại, thì phải làm các tấm che ở phía trên lối qua lại đó.
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CÔNG TÁC HÀN

Thợ hàn phải được trang bị thiết bị, quần áo bảo hộ phù hợp với công việc hàn và cắt.

Bố trí bình chữa cháy đảm bảo quy định khi thực hiện công việc  hàn.

Lập và thực hiện biện pháp an toàn cho người và vật ở phía dưới khi hàn trên cao.

Lập và thực hiện biện pháp chống sụp đổ khi cắt các bộ phận của kết cấu.

Không được đồng thời hàn điện và hàn hơi trong thùng kín.

Nối đất bảo vệ phần kim loại của thiết bị hàn điện cũng như các kết cấu và sản phẩm hàn.

Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho thiết bị chứa khí hàn hàn hơi.

CÔNG TÁC HOÀN THIỆN

Không sử dụng thang để làm công tác hoàn thiện ở trên cao, trừ trường hợp làm trong phòng kín với 
chiều cao không quá 3,5 m.

Phải đảm bảo ngắt điện hoàn toàn trước khi trát, sơn, dán giấy hoặc ốp các tấm lên trên bề mặt của hệ 
thống điện.

Khu vực gia công đá ốp bề mặt phải có rào chắn và biển cấm.

Khi nâng hạ, chuyển dịch và lắp các tấm kính ở trên cao phải làm sàn che bảo vệ cho những vị trí nằm 
trực tiếp bên dưới hoặc phải có rào ngăn và biển cấm khu vực đó.

Không được tựa thang vào mặt kính hoặc các khung cửa đã lắp kính.

Không được làm các công việc hoàn thiện đồng thời ở hai hay nhiều tầng trên một phương thẳng 
đứng nếu ở giữa các tầng không có sàn che chắn bảo vệ.
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Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật

Chiến dịch Thanh tra
Lao động 2016
Labour Inspection Campaign

- Bộ luật Lao động 2012
- Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015

+ Nghị định số 45/2013/NĐ - CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn, vệ sinh lao động.

+ Nghị định số 49/2013/NĐ - CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành 
một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

+ Nghị định số 05/2015/NĐ - CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động.

+ Nghị định số 95/2013/NĐ - CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã  hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm 
việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

+ Nghị định số 88/2015/NĐ - CP ngày 7/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 95/2013/NĐ - CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã  hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm 
việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

+ Thông tư số 01/2011/TTLT - BLĐTBXH - BYT ngày 10/01/2011 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội và Bộ Y tế hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn – vệ sinh lao động 
trong cơ sở lao động .

+ Thông tư số 12/2012/TTLT - BLĐTBXH - BYT ngày 21/5/2012 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội và Bộ Y tế hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao 
động.

+ Thông tư số 25/2013/TT - BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội 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.

+ Thông tư số 27/2013/TT - BLĐTBXH ngày18/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

+ Thông tư số 05/2014/TT - BLĐTBXH ngày 6/3/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

+ Thông tư số 04/2015/TTLT - BLĐTBXH - BYT của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ 
Y tế hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao 
động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.



Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật

Chiến dịch Thanh tra
Lao động 2016
Labour Inspection Campaign

+ Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 12/3/2010 của Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động 
trong thi công xây dựng công trình. 

+ Nghị định số 46/2015/NĐ - CP  ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo 
trì công trình xây dựng.

+ Nghị định số 59/2015/ND - CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây 
dựng.

Quy phạm, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động
+ TCXN VN 296: 2004, Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (bắt buộc áp dụng), Giàn giáo – Các yêu 
cầu về an toàn.  

+ QCVN 18: 2014/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng.

+ QCVN 01: 2008/BCT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện.

+ QCVN 02: 2008/BCT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử 
dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp.

+ QCVN QTĐ-05: 2009/BCT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện, Tập 5 - Kiểm định 
trang thiết bị hệ thống điện. 

+ QCVN QTĐ-06: 2009/BCT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện, Tập 6 - Vận hành, sửa 
chữa trang thiết bị hệ thống điện. 

+ QCVN QTĐ - 07: 2009/BCT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện, Tập 7 - Thi công các 
công trình điện. 

+ QCVN 02: 2011/BLĐTBXH, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang 
máy điện.

+ QCVN 03: 2011/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn 
điện và công việc hàn điện.

+ QCVN 07: 2012/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị 
nâng.

+ QCVN 09: 2012/LĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy điện 
cầm tay.

+ QCVN 12: 2013/LĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với sàn thao 
tác treo.

+ QCVN 17: 2013/LĐTBXH, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối công việc hàn 
hơi.

+ QCVN 16: 2015/LDDTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy vận 
thăng.

Luật Xây dựng 2014
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