Thông tư Số 20/1997/TT-BLĐTBXH ngày 17/12/1997
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Hướng dẫn việc khen thưởng hàng năm
về công tác bảo hộ lao động
Để khuyến khích các tổ chức và cá nhân có nhiều thành tích trong việc quản lý và tổ chức
thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động theo quy định của Bộ luật Lao động; sau khi trao đổi ý
kiến với Viện Thi đua Khen thưởng Nhà nước và các cơ quan liên quan, Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội hướng dẫn việc khen thưởng hàng năm về công tác bảo hộ lao động như sau:
I. Đối tượng khen thưởng
1. Tập thể
a) Các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế bao gồm
cả các tổ, đội sản xuất;
b) Các bộ phận chuyên trách bảo hộ lao động trong các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất
kinh doanh.
2. Cá nhân
a) Cán bộ chuyên trách hoặc bán chuyên trách công tác bảo hộ lao động ở các doanh
nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh;
b) Giám đốc, Phó Giám đốc doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh;
c) Người lao động ở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh bao gồm cả lãnh đạo tổ,
đội sản xuất kinh doanh.
Đối với tập thể và cá nhân trong khu vực hành chính sự nghiệp không tổ chức khen thưởng
riêng về công tác bảo hộ lao động, nhưng nếu có thành tích đặc biệt xuất sắc về công tác bảo hộ
lao động trong năm thì cũng được xem xét để khen thưởng.
II. Tiêu chuẩn khen thưởng
1. Tập thể
1.1. Đối với các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh:
a) Hàng năm có kế hoạch đáp ứng được yêu cầu an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống
cháy nổ của đơn vị, có dự trù kinh phí cần thiết, nhằm bảo đảm thực hiện có hiệu quả kế hoạch đã
đề ra. Thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động gắn liền với phát triển sản xuất và tăng năng suất
lao động.
b) Có quy định rõ chế độ trách nhiệm đối với từng cấp, từng chức danh quản lý và nội quy,
quy trình, biện pháp làm việc an toàn đối với từng loại máy, thiết bị, công việc.
c) Có cán bộ chuyên trách hoặc bán chuyên trách về bảo hộ lao động, có mạng lưới an
toàn, vệ sinh viên đến từng tổ sản xuất, có lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và hoạt động
có hiệu quả.
d) Có nhiều biện pháp tích cực và đầu tư thoả đáng để cải thiện điều kiện làm việc cho
người lao động.
e) Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động theo pháp luật quy định, cụ thể:
- Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ;
- Thực hiện kiểm định kỹ thuật và xin cấp phép sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư, các

chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật;
- Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện phòng chống cháy nổ,
phương tiện cấp cứu theo quy định và duy trì thường xuyên việc kiểm tra, đảm bảo sử dụng hiệu
quả những trang bị đó;
- Thực hiện đầy đủ việc bồi dưỡng hiện vật chống độc hại, đúng đối tượng theo quy định;
- Tổ chức tốt việc khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động;
- Thực hiện đúng các quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
f) Trong năm không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết người, bị thương
nhiều người, không xảy ra cháy nổ.
g) Thực hiện đầy đủ việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động,
bệnh nghề nghiệp theo quy định hiện hành.
h) Đảm bảo môi trường và cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
1.2. Đối với tổ, đội sản xuất, kinh doanh:
a) Có đầy đủ các phương án bảo đảm an toàn khi làm việc, thực hiện nghiêm chỉnh các quy
trình, quy phạm theo quy định của luật pháp và của doanh nghiệp.
b) Có an toàn viên, vệ sinh viên hoạt động tích cực và có hiệu quả.
c) Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động sau:
- Hướng dẫn và giám sát việc sử dụng, bảo quản đầy đủ trang bị phương tiện bảo vệ cá
nhân, phương tiện phòng chống cháy nổ, phương tiện cấp cứu theo quy định và duy trì thường
xuyên việc kiểm tra, đảm bảo sử dụng có hiệu quả;
- Thực hiện đúng các quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.
d) Trong năm không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết người, bị thương
nhiều người, không xảy ra cháy nổ.
e) Khai báo và thống kê đầy đủ các trường hợp bị tai nạn lao động.
2. Cá nhân
2.1. Đối với cán bộ chuyên trách hoặc bán chuyên trách công tác bảo hộ lao động ở các
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh:
a) Tham mưu cho chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh triển khai thực hiện đúng
và đủ các văn bản pháp quy về bảo hộ lao động. Lập kế hoạch bảo hộ lao động hàng năm và dài
hạn, dự trù kinh phí cần thiết, đề xuất với người sử dụng lao động các biện pháp thực hiện.
b) Lập và lưu giữ đầy đủ hồ sơ, sổ sách và tài liệu cần thiết có liên quan đến công tác bảo hộ
lao động theo quy định như: nội quy, quy trình, quy phạm về an toàn lao động; sổ theo dõi huấn
luyện, sổ theo dõi tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sổ theo dõi các đối tượng có yêu cầu nghiêm
ngặt về an toàn và vệ sinh lao động, sổ theo dõi tự kiểm tra, tài liệu huấn luyện...
c) Nắm chắc số lượng và tình trạng các loại máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu
nghiêm ngặt về an toàn và vệ sinh lao động thuộc phạm vi đơn vị quản lý, có kế hoạch kiểm tra
định kỳ và xin cấp phép sử dụng.
d) Thường xuyên có mặt tại hiện trường và phối hợp tốt với các cá nhân, các tổ chức liên
quan để đôn đốc, kiểm tra và nhắc nhở người lao động thực hiện đúng các quy định về an toàn, vệ
sinh lao động, phòng chống cháy nổ, điều tra xác định nguyên nhân tai nạn lao động, sự cố sản
xuất và thống kê báo cáo theo đúng quy định của pháp luật.
e) Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật và tổ chức quản lý, góp phần nhằm cải thiện điều kiện lao
động, bảo đảm an toàn và vệ sinh lao động.
2.2. Đối với Giám đốc, Phó Giám đốc doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh:

a) Lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các nội dung tiêu chuẩn khen thưởng của doanh nghiệp, cơ
sở sản xuất kinh doanh nói tại điểm 1.1. mục II trên đây.
b) Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật và tổ chức quản lý, nhằm cải thiện điều kiện lao động bảo
đảm an toàn, vệ sinh lao động.
2.3. Đối với người lao động (bao gồm cả tổ trưởng, đội trưởng và tương đương):
a) Thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình, quy phạm an toàn theo quy định của pháp luật,
không để xảy ra tai nạn lao động;
b) Thực hiện đầy đủ các chế độ về bảo hộ lao động, như: trang bị phương tiện bảo vệ cá
nhân, phương tiện phòng chống cháy nổ, tự kiểm tra bảo đảm an toàn có hiệu quả;
c) Là hạt nhân tích cực trong phong trào an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở; có thành tích
trong việc phát hiện và tham gia xử lý loại trừ các nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp;
d) Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm cải thiện điều kiện lao động và ngăn ngừa tai nạn
lao động.
III. Hình thức khen thưởng
1. Đối với tập thể:
- Giấy khen;
- Bằng khen;
- Cờ thi đua xuất sắc hoặc cờ thi đua luân lưu;
- Huân chương lao động.
2. Đối với cá nhân:
- Giấy khen;
- Bằng khen;
- Huân chương lao động.
IV. Thẩm quyền và thủ tục khen thưởng
1. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Căn cứ vào các tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng đã nêu trên và thẩm quyền, hàng năm
Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét đánh giá và khen thưởng cho
các tập thể và cá nhân quy định tại mục I, đang hoạt động trên địa bàn của địa phương có nhiều
thành tích trong việc quản lý và tổ chức thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng
chống cháy nổ theo đúng pháp luật hiện hành.
Số lượng các tập thể và cá nhân được khen thưởng và thủ tục do Uỷ ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.
2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng bằng khen và cờ thi đua cho tập thể và
cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc:
2.1. Tặng bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:
Việc tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân được quy định theo số lượng tối đa như
sau:
a) Các địa phương có dưới 200 doanh nghiệp, thì tặng bằng khen cho 1 tập thể,

1 cá nhân;
b) Các địa phương có từ 200 đến dưới 1000 doanh nghiệp, thì tặng bằng khen cho 2 tập
thể, 2 cá nhân;
c) Các địa phương có từ 1000 doanh nghiệp trở lên thì tặng bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân.
Các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lựa chọn các tập thể và cá nhân hoạt động trên
địa bàn địa phương báo cáo Uỷ ban nhân dân các tỉnh để đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và
Xã hội tặng bằng khen. Khi đề nghị phải kèm theo ý kiến của Hội đồng thi đua khen thưởng của
địa phương nếu là các đơn vị thuộc địa phương quản lý và ý kiến của Bộ, ngành chủ quản nếu là
các đơn vị do Trung ương quản lý.
2.2. Tặng cờ thi đua xuất sắc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:
Hàng năm Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ chọn một số tập thể đạt nhiều thành
tích xuất sắc trong công tác bảo hộ lao động thuộc các địa phương có khu công nghiệp tập trung
và các ngành kinh tế có nhiều yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong số các tập thể được các
địa phương đề nghị tặng bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét tặng cờ
thi đua xuất sắc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội .
3. Đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và cờ thi đua luân lưu của
Chính phủ:
3.1 Đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Hàng năm Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ trình Chính phủ xét tặng bằng khen
của Chính phủ cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bảo hộ lao
động.
Các địa phương lựa chọn các đơn vị, cá nhân tiêu biểu, đã được Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng bằng khen về
công tác bảo hộ lao động trong 5 năm liên tục, hoặc đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội tặng 1 cờ thi đua xuất sắc và 2 bằng khen trong 3 năm liên tục. Bộ Lao động - Thương binh
và Xã hội tổng hợp và phối hợp với Viện Thi đua Khen thưởng Nhà nước để trình Thủ tướng
Chính phủ quyết định.
3.2. Đề nghị tặng cờ thi đua luân lưu của Chính phủ
Hàng năm, trên cơ sở các đơn vị có những thành tích đã được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
cấp tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khen thưởng nhiều lần hoặc có
thành tích đặc biệt xuất sắc trong năm. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ chọn một tập
thể xuất sắc nhất để đề nghị tặng cờ thi đua luân lưu của Chính phủ.
4. Đề nghị Nhà nước tặng Huân chương lao động:
Là phần thưởng dành cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc
trong công tác bảo hộ lao động đã được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc cờ thi
đua luân lưu của Chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Uỷ ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng cờ, bằng khen về công tác bảo hộ lao động trong
5 năm liên tục, đặc biệt lưu ý lựa chọn các tập thể và cá nhân đại diện tiêu biểu trong các
ngành kinh tế có nhiều yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm như: khai thác mỏ, xây dựng,
giao thông vận tải, công nghiệp nặng, hoá chất.
Uỷ ban nhân dân địa phương phối hợp với các Bộ, ngành chủ quản có doanh nghiệp đóng

trên địa bàn xem xét đề nghị Nhà nước tặng Huân chương lao động. Bộ Lao động - Thương binh
và Xã hội tổng hợp và phối hợp với Viện Thi đua Khen thưởng Nhà nước để trình Chính phủ xem
xét quyết định.
5. Khen thưởng đột xuất:
Những tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc trong công tác bảo hộ lao
động thì các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức đoàn thể xã hội đề nghị tặng bằng khen của
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc huân
chương lao động ngay sau khi lập thành tích, không cần chờ tổng kết năm.
V. Hồ sơ khen thưởng
1. Công văn đề nghị hoặc tờ trình có ghi rõ hình thức khen thưởng của cấp có thẩm quyền
đề nghị khen thưởng;
2. Danh sách trích ngang tập thể và cá nhân được đề nghị khen thưởng (theo mẫu đính
kèm);
3. Bản thành tích của tập thể và cá nhân ghi rõ các thành tích đạt được theo các nội dung
của tiêu chuẩn khen thưởng (có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị).
VI. Tổ chức thực hiện
1. Các quy định tại Thông tư này được thực hiện để xét khen thưởng cho các tập thể và cá
nhân từ năm 1997 trở đi.
2. Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng của địa phương phải gửi về Bộ Lao động - Thương binh
và Xã hội trước ngày 30 tháng 11 hàng năm. Riêng năm 1997 xin gửi về trước ngày 25 tháng 1
năm 1998.
Các tập thể và cá nhân thuộc lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân do Bộ
Quốc phòng và Bộ Nội vụ tổng hợp để gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội .
Các Bộ, ngành ở Trung ương có thể đề xuất với địa phương để xét khen thưởng hàng năm
về bảo hộ lao động đối với các đơn vị thuộc quyền quản lý đóng trên địa bàn của địa phương.
3. Vụ Bảo hộ lao động chủ trì phối hợp với Phòng Tuyên truyền thi đua có trách nhiệm
tổng hợp trình Bộ trưởng quyết định khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị Thủ tướng Chính
phủ để xem xét khen thưởng ở mức cao.
4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp cùng cơ quan thi đua khen
thưởng của địa phương giúp ủy ban nhân dân tổ chức thực hiện việc khen thưởng ở địa phương.
Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị các Bộ, ngành, địa phương và các tổ
chức đoàn thể xã hội phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét giải quyết.
Bộ trưởng
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Trần Đình Hoan đã ký

