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THÔNG T� 
S� 37 /2005/ TT- BL�TBXH ngày 29/12/2005 c�a�B� Lao ��ng- Th��ng binh và Xã h�i 

H��ng d�n công tác hu�n luy�n an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng 

 

C�n c	 Ngh
 �
nh s� 06/CP ngày 20/01/1995 (�ã ���c s�a �i, b sung) c�a Chính 
ph� quy �
nh chi ti�t m�t s� �i�u c�a B� lu�t Lao ��ng v� an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng, 
B� Lao ��ng- Th��ng binh và Xã h�i h��ng d�n công tác hu�n luy�n v� an toàn lao ��ng, v� 
sinh lao ��ng nh� sau: 

I. PH	M VI ÁP D
NG VÀ ��I T�NG HU�N LUY�N 

1. Ph�m vi áp d�ng 

Thông t� này áp d�ng ��i v�i các doanh nghi�p, c� quan, t ch	c, cá nhân có s� d�ng 
lao ��ng, bao g�m: 

a) Các doanh nghi�p thu�c m�i thành ph�n kinh t�;  

b) H� s�n xu�t, kinh doanh cá th�, t h�p tác; 

c) H�p tác xã thành l�p, ho�t ��ng theo Lu�t H�p tác xã; 

d) ��n v
 s� nghi�p; các t ch	c, ��n v
 s�n xu�t, kinh doanh, d
ch v� thu�c c� quan 
hành chính s� nghi�p, t ch	c chính tr
, t ch	c chính tr
 - xã h�i, t ch	c xã h�i - ngh� 
nghi�p, t ch	c xã h�i khác, l�c l��ng quân ��i nhân dân và công an nhân dân, các c� quan t 
ch	c n��c ngoài ho�c t ch	c qu�c t� �óng trên lãnh th n��c C�ng hòa xã h�i ch� ngh�a 
Vi�t Nam, tr� tr� ng h�p �i�u ��c qu�c t� mà n��c C�ng hòa xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam ký 
k�t ho�c tham gia có quy �
nh khác; 

e) Các t ch	c, cá nhân khác có s� d�ng lao ��ng. 

Các doanh nghi�p, c� quan, t ch	c, cá nhân quy �
nh trên sau �ây g�i chung là c� s!. 

2. ��i t��ng hu�n luy�n 

a) Ng� i lao ��ng bao g�m: 

- Ng� i �ang làm vi�c, ng� i m�i tuy�n d�ng, ng� i h�c ngh�, t�p ngh�, th� vi�c t�i 
c� s!;  

- Ng� i lao ��ng hành ngh� t� do ���c c� s! thuê m��n, s� d�ng.  

b) Ng� i s� d�ng lao ��ng và ng� i qu�n lý (sau �ây g�i chung là ng� i s� d�ng lao 
��ng) bao g�m: 

- Ch� c� s! ho�c ng� i ���c ch� c� s! u" quy�n �i�u hành s�n xu�t, kinh doanh, d
ch 
v�;  
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- Giám ��c, phó giám ��c c� s!; th� tr�!ng c�a các t ch	c, c� quan, ��n v
 tr�c ti�p 
s� d�ng lao ��ng;  

- Ng� i qu�n lý, �i�u hành tr�c ti�p các công tr� ng, phân x�!ng ho�c các b� ph�n 
t��ng ���ng. 

c) Ng� i làm công tác an toàn v� sinh lao ��ng ! c� s!.  

II. HU�N LUY�N  ��I V�I NG��I LAO ��NG 

1. N�i dung  hu�n luy�n 

a) Nh#ng quy �
nh chung v� an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng: 

- M�c �ích, ý ngh�a c�a công tác an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng; 

- Quy�n và ngh�a v� c�a ng� i s� d�ng lao ��ng và ng� i lao ��ng trong vi�c ch�p 
hành quy �
nh v� an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng; chính sách, ch� �� v� b�o h� lao ��ng 
��i v�i ng� i lao ��ng; 

- N�i quy an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng c�a c� s!; 

- �i�u ki�n lao ��ng, các y�u t� nguy hi�m, ��c h�i gây tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� 
nghi�p và bi�n pháp phòng ng�a; 

- Nh#ng ki�n th	c c� b�n v� k$ thu�t an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng; 

- Cách x� lý tình hu�ng và các ph��ng pháp s� c	u ng� i b
 n�n khi có tai n�n, s� c�; 

- Công d�ng, cách s� d�ng và b�o qu�n các ph��ng ti�n b�o v� cá nhân; 

- Các bi�n pháp t� c�i thi�n �i�u ki�n lao ��ng t�i n�i làm vi�c. 

b) Nh#ng quy �
nh c� th� v� an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng t�i n�i làm vi�c: 

- ��c �i�m s�n xu�t, quy trình làm vi�c và các quy �
nh an toàn lao ��ng, v� sinh lao 
��ng b%t bu�c ng� i lao ��ng ph�i tuân th� khi th�c hi�n công vi�c;  

- Các y�u t� nguy hi�m, có h�i, s� c� có th� x�y ra t�i n�i làm vi�c và các bi�n pháp 
phòng ng�a. 

Ng� i lao ��ng (k� c� ng� i lao ��ng hành ngh� t� do) làm công vi�c có yêu c�u 
nghiêm ng�t v� an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng theo danh m�c kèm theo Thông t� này 
(Ph� l�c I), ngoài vi�c ��m b�o n�i dung hu�n luy�n ��i v�i ng� i lao ��ng nêu trên, còn 
ph�i ���c hu�n luy�n k$ h�n v� quy trình làm vi�c và x� lý s� c�. 

2. T� ch�c hu�n luy�n 

a) Trách nhi�m t ch	c hu�n luy�n 

- Ng� i s� d�ng lao ��ng ch
u trách nhi�m t ch	c hu�n luy�n cho ng� i lao ��ng 
thu�c c� s! qu�n lý; ng� i lao ��ng hành ngh� t� do do c� s! thuê m��n, s� d�ng. Sau khi 
hu�n luy�n, ki�m tra sát h�ch ��t yêu c�u, ng� i lao ��ng (k� c� ng� i lao ��ng hành ngh� t� 
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do) ph�i ký vào s theo dõi công tác hu�n luy�n an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng theo m�u 
kèm theo Thông t� này (Ph� l�c IV), ng� i s� d�ng lao ��ng c�p th& an toàn lao ��ng cho 
ng� i lao ��ng làm công vi�c có yêu c�u nghiêm ng�t v� an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng 
theo quy �
nh t�i kho�n 2 M�c VI c�a Thông t� này. 

b) Gi�ng viên v� an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng ph�i có kinh nghi�m, ���c b�i 
d�'ng nghi�p v� v� an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng và do ng� i s� d�ng lao ��ng quy�t 
�
nh.  

c) Hình th	c và th i gian hu�n luy�n  

- Hu�n luy�n l�n ��u: Ng� i m�i tuy�n d�ng; ng� i h�c ngh�, t�p ngh�, th� vi�c t�i 
c� s!, tr��c khi giao vi�c ph�i ���c hu�n luy�n ��y �� các n�i dung quy �
nh t�i kho�n 1 
M�c II c�a Thông t� này. 

Th i gian hu�n luy�n l�n ��u ít nh�t là 2 ngày.  

��i v�i ng� i lao ��ng (k� c� ng� i lao ��ng hành ngh� t� do) làm công vi�c có yêu 
c�u nghiêm ng�t v� an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng th i gian hu�n luy�n l�n ��u ít nh�t là 
3 ngày. 

- Hu�n luy�n �
nh k(: Ng� i s� d�ng lao ��ng ph�i t ch	c hu�n luy�n l�i ho�c b�i 
d�'ng thêm �� ng� i lao ��ng n%m v#ng các quy �
nh an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng 
trong ph�m vi ch	c trách ���c giao. 

Th i gian hu�n luy�n �
nh k( tùy thu�c vào yêu c�u ��m b�o an toàn lao ��ng, v� sinh 
lao ��ng c�a c� s!, nh�ng ít nh�t m)i n�m 1 l�n và m)i l�n ít nh�t 2 ngày. 

- Ng� i lao ��ng khi chuy�n t� công vi�c này sang công vi�c khác; khi có s� thay �i 
thi�t b
, công ngh� s�n xu�t; sau khi ngh* làm vi�c t� 6 tháng tr! lên thì tr��c khi b� trí làm 
vi�c ph�i ���c h��ng d�n, hu�n luy�n v� an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng phù h�p v�i thi�t 
b
, công ngh� m�i và công vi�c ���c giao. 

d) Th i gian hu�n luy�n c�a ng� i lao ��ng (tr� ng� i lao ��ng hành ngh� t� do) 
���c tính là th i gi  làm vi�c và ���c h�!ng ��y �� ti�n l��ng và các quy�n l�i khác theo 
quy �
nh c�a pháp lu�t. ��i v�i ng� i lao ��ng h�c ngh�, t�p ngh�, th� vi�c thì quy�n l�i 
trong th i gian hu�n luy�n th�c hi�n theo h�p ��ng �ã th+a thu�n. 

e) Kinh phí �� t ch	c hu�n luy�n cho ng� i lao ��ng do c� s! s� d�ng lao ��ng ch
u 
trách nhi�m. 

III.  HU�N LUY�N ��I V�I NG��I S� D
NG LAO ��NG 

1. N�i dung hu�n luy�n 

a) Tng quan v� h� th�ng v�n b�n quy ph�m pháp lu�t v� an toàn lao ��ng, v� sinh lao 
��ng; h� th�ng tiêu chu,n k$ thu�t, quy ph�m an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng; 

b) Các quy �
nh c�a pháp lu�t v� chính sách, ch� �� b�o h� lao ��ng; 
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c) Quy�n và ngh�a v� c�a ng� i s� d�ng lao ��ng và ng� i lao ��ng trong công tác an 
toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng; 

d) Các quy �
nh c� th� c�a các c� quan qu�n lý nhà n��c v� an toàn lao ��ng, v� sinh 
lao ��ng khi xây d�ng m�i, m! r�ng ho�c c�i t�o các công trình, các c� s! �� s�n xu�t, s� 
d�ng, b�o qu�n, l�u gi# và ki�m �
nh các lo�i máy, thi�t b
, v�t t�, các ch�t có yêu c�u 
nghiêm ng�t v� an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng;  

e) Các y�u t� nguy hi�m, có h�i trong s�n xu�t; các bi�n pháp c�i thi�n �i�u ki�n lao 
��ng; 

f) T ch	c qu�n lý và th�c hi�n các quy �
nh v� an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng ! 
c� s!: 

- T ch	c b� máy và phân �
nh trách nhi�m v� an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng; 

- Xây d�ng k� ho�ch b�o h� lao ��ng;  

- Xây d�ng và ph bi�n n�i quy, quy ch� qu�n lý công tác an toàn lao ��ng, v� sinh 
lao ��ng c�a c� s!, các phân x�!ng, b� ph�n và các quy trình an toàn c�a các máy, thi�t b
, 
các ch�t; 

- Tuyên truy�n giáo d�c, hu�n luy�n và t ch	c phong trào qu�n chúng th�c hi�n an 
toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng; 

- Th�c hi�n chính sách, ch� �� b�o h� lao ��ng ��i v�i ng� i lao ��ng; 

- Ki�m tra và t� ki�m tra v� an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng;  

- Th�c hi�n ��ng ký và ki�m �
nh các lo�i máy, thi�t b
, v�t t�, các ch�t có yêu c�u 
nghiêm ng�t v� an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng; 

- Th�c hi�n khai báo, �i�u tra, th�ng kê và báo cáo �
nh k( tai n�n lao ��ng và b�nh 
ngh� nghi�p; 

- Th�c hi�n th�ng kê, báo cáo, s� k�t, tng k�t công tác an toàn lao ��ng, v� sinh lao 
��ng; 

g) Trách nhi�m và nh#ng n�i dung ho�t ��ng c�a t ch	c công �oàn c� s! v� an toàn 
lao ��ng, v� sinh lao ��ng; 

h) Quy �
nh x� ph�t hành chính v� hành vi vi ph�m pháp lu�t v� an toàn lao ��ng, v� 
sinh lao ��ng. 

2. T� ch�c hu�n luy�n 

a) Trách nhi�m t ch	c hu�n luy�n  

- S! Lao ��ng- Th��ng binh và Xã h�i, Ban qu�n lý khu công nghi�p t ch	c hu�n 
luy�n và c�p gi�y ch	ng nh�n hu�n luy�n theo quy �
nh t�i kho�n 1 M�c VI c�a Thông t� này 
��i v�i ng� i s� d�ng lao ��ng c�a các c� s! có tr� s! chính �óng trên �
a bàn;  
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- Các B�, ngành, t�p �oàn, tng công ty t ch	c hu�n luy�n và c�p gi�y ch	ng nh�n 
hu�n luy�n ��i v�i ng� i s� d�ng lao ��ng thu�c các c� s! tr�c thu�c ho�c ph�i h�p v�i các 
c� quan, t ch	c có ch	c n�ng hu�n luy�n v� an toàn, v� sinh lao ��ng �� t ch	c hu�n luy�n 
và c�p gi�y ch	ng nh�n hu�n luy�n. 

b) Gi�ng viên an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng ph�i có trình �� ��i h�c tr! lên, có ít 
nh�t 5 n�m kinh nghi�m v� công tác an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng và do ��n v
 t ch	c 
hu�n luy�n quy�t �
nh.  

c) Hình th	c và th i gian hu�n luy�n  

 - Hu�n luy�n l�n ��u: Sau khi nh�n nhi�m v�, ng� i s� d�ng lao ��ng ph�i ���c 
hu�n luy�n ��y �� các n�i dung quy �
nh t�i kho�n 1 M�c III c�a Thông t� này.  

Th i gian hu�n luy�n l�n ��u: Ít nh�t là 2 ngày ��i v�i ch� c� s! ho�c ng� i ���c ch� 
c� s! u" quy�n �i�u hành s�n xu�t, giám ��c, phó giám ��c, th� tr�!ng các t ch	c, c� quan 
tr�c ti�p s� d�ng lao ��ng; ít nh�t là 3 ngày ��i v�i ng� i qu�n lý, �i�u hành tr�c ti�p các 
công tr� ng, phân x�!ng ho�c các b� ph�n t��ng ���ng.  

- Hu�n luy�n �
nh k(: Ng� i s� d�ng lao ��ng ph�i ���c hu�n luy�n �
nh k( �� b 
sung, c�p nh�t thông tin, v�n b�n quy ph�m pháp lu�t, ki�n th	c m�i v� an toàn lao ��ng, v� 
sinh lao ��ng. 

Th i gian hu�n luy�n �
nh k(: Ít nh�t 3 n�m m�t l�n và m)i l�n ít nh�t là 2 ngày ��i 
v�i ch� c� s! ho�c ng� i ���c ch� c� s! u" quy�n �i�u hành s�n xu�t, giám ��c, phó giám 
��c, th� tr�!ng các t ch	c, c� quan, ��n v
 tr�c ti�p s� d�ng lao ��ng; ít nh�t m)i n�m 1 l�n 
và m)i l�n ít nh�t là 2 ngày ��i v�i ng� i qu�n lý, �i�u hành tr�c ti�p các công tr� ng, phân 
x�!ng ho�c các b� ph�n t��ng ���ng.  

d) Th i gian hu�n luy�n ���c tính là th i gi  làm vi�c và ���c h�!ng ��y �� ti�n 
l��ng và các quy�n l�i khác theo quy �
nh c�a pháp lu�t.  

          e) Kinh phí t ch	c l�p hu�n luy�n do c� s! c� h�c viên tham gia ch
u trách nhi�m 
�óng góp. 

IV. HU�N LUY�N  ��I V�I NG��I LÀM CÔNG TÁC AN TOÀN  
V� SINH LAO ��NG T	I C� S� 

1. N�i dung hu�n luy�n 

Ngoài các n�i dung hu�n luy�n nh� ��i v�i ng� i s� d�ng lao ��ng quy �
nh t�i 
kho�n 1 M�c III c�a Thông t� này, ng� i làm công tác an toàn v� sinh lao ��ng ph�i hu�n 
luy�n các n�i dung sau: 

- Ph��ng pháp xác �
nh các y�u t� nguy hi�m, có h�i trong s�n xu�t; 

- Các bi�n pháp v� k$ thu�t an toàn và phòng ch�ng cháy n; k$ thu�t v� sinh lao 
��ng, phòng ch�ng ��c h�i, c�i thi�n �i�u ki�n lao ��ng; 

- Ph��ng pháp tri�n khai công tác ki�m tra và t� ki�m tra an toàn lao ��ng, v� sinh lao 
��ng t�i c� s!; 
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- Nghi�p v� khai báo, �i�u tra, l�p biên b�n, th�ng kê và báo cáo �
nh k(  tai n�n lao 
��ng, b�nh ngh� nghi�p. 

 2. T� ch�c hu�n luy�n 

a) Trách nhi�m t ch	c hu�n luy�n  

- S! Lao ��ng- Th��ng binh và Xã h�i t ch	c hu�n luy�n và c�p gi�y ch	ng nh�n 
hu�n luy�n ��i v�i ng� i làm công tác an toàn v� sinh lao ��ng c�a các c� s! có tr� s! chính 
�óng trên �
a bàn �
a ph��ng.  

- Các B�, ngành, t�p �oàn, tng công ty t ch	c hu�n luy�n và c�p gi�y ch	ng nh�n 
hu�n luy�n ��i v�i ng� i làm công tác an toàn v� sinh lao ��ng thu�c t�p �oàn, tng công ty 
và các c� s! tr�c thu�c quy�n qu�n lý ho�c ph�i h�p v�i các c� quan, t ch	c có ch	c n�ng 
hu�n luy�n, b�i d�'ng cho ng� i làm công tác an toàn v� sinh lao ��ng �� t ch	c hu�n luy�n 
và c�p gi�y ch	ng nh�n hu�n luy�n. 

b) Hình th	c và th i gian hu�n luy�n  

- Hu�n luy�n l�n ��u: Ng� i làm công tác an toàn v� sinh lao ��ng ph�i ���c hu�n 
luy�n ��y �� các n�i dung nêu t�i kho�n 1 M�c IV c�a Thông t� này. 

Th i gian hu�n luy�n l�n ��u: Ít nh�t là 3 ngày. 

- Hu�n luy�n �
nh k(: Ng� i làm công tác an toàn v� sinh lao ��ng ph�i ���c hu�n 
luy�n �
nh k( �� b sung, c�p nh�t thông tin, v�n b�n quy ph�m pháp lu�t, ki�n th	c m�i v� 
an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng. 

Th i gian hu�n luy�n �
nh k(: Ít nh�t m)i n�m 1 l�n và m)i l�n ít nh�t là 2 ngày. 

 c) Các quy �
nh v� gi�ng viên an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng; quy�n l�i trong th i 
gian tham gia hu�n luy�n; kinh phí t ch	c hu�n luy�n cho ng� i làm công tác an toàn v� sinh 
lao ��ng ���c th�c hi�n nh� quy �
nh ��i v�i ng� i s� d�ng lao ��ng (�i�m b,d,e  kho�n 2 
M�c III c�a Thông t� này).   

V. TÀI LI�U HU�N LUY�N AN TOÀN LAO ��NG, V� SINH LAO ��NG 

1. H� th�ng tài li�u làm c�n c� �� biên so�n n�i dung hu�n luy�n bao g�m: 

a) Các v�n b�n quy ph�m pháp lu�t v� an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng và các l�nh 
v�c khác có liên quan; 

b) Các tiêu chu,n, quy ph�m c�a Nhà n��c, ngành v� an toàn lao ��ng, v� sinh lao 
��ng; 

c) Các quy �
nh c�a các B�, ngành, t*nh, thành ph� tr�c thu�c Trung ��ng và các ��n 
v
 ���c u" quy�n qu�n lý v� an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng (áp d�ng t�i B�, ngành, �
a 
ph��ng, ��n v
); 

d) Các tài li�u k$ thu�t c�a các máy, thi�t b
, hoá ch�t; 
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e) Các tài li�u khoa h�c, các thông tin có liên quan ��n l�nh v�c an toàn lao ��ng, v� 
sinh lao ��ng; 

f) N�i quy an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng c�a doanh nghi�p, các quy trình an toàn 
c�a các máy, thi�t b
, các ch�t do c� s! quy �
nh. 

2. Biên so�n tài li�u hu�n luy�n 

a) ��n v
 t ch	c hu�n luy�n biên so�n tài li�u hu�n luy�n theo n�i dung hu�n luy�n 
c�a t�ng ��i t��ng quy �
nh t�i kho�n 1 M�c II, kho�n 1 M�c III và kho�n 1 M�c IV c�a 
Thông t� này và ph�i phù h�p v�i ��c �i�m, yêu c�u ��m b�o an toàn và ��i t��ng c� th� c�a 
c� s!. Tài li�u hu�n luy�n g�m ph�n lý thuy�t và ph�n th�c hành v� tình hu�ng. 

b) Các B�, ngành t ch	c biên so�n tài li�u hu�n luy�n an toàn lao ��ng, v� sinh lao 
��ng cho t�ng chuyên ngành. 

VI. GI�Y CH�NG NH�N HU�N LUY�N AN TOÀN LAO ��NG,  V� SINH LAO 
��NG VÀ TH  AN TOÀN LAO ��NG  

          1. Gi�y ch�ng nh!n hu�n luy�n  

a) Gi�y ch	ng nh�n hu�n luy�n an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng ���c c�p cho ng� i 
s� d�ng lao ��ng, ng� i làm công tác an toàn v� sinh lao ��ng t�i c� s! sau khi tham gia hu�n 
luy�n và ki�m tra ��t yêu c�u.  

b) ��n v
 t ch	c hu�n luy�n có trách nhi�m in, c�p và qu�n lý gi�y ch	ng nh�n hu�n 
luy�n an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng theo m�u kèm theo Thông t� này (Ph� l�c II).  

 c) Ng� i s� d�ng lao ��ng, ng� i làm công tác an toàn v� sinh lao ��ng có trách 
nhi�m xu�t trình gi�y ch	ng nh�n hu�n luy�n khi có yêu c�u c�a các �oàn thanh tra, ki�m tra 
v� an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng. 

2. Th" an toàn lao ��ng 

a) Th& an toàn lao ��ng do S! Lao ��ng-Th��ng binh và Xã h�i in, phát hành và qu�n 
lý theo m�u kèm theo Thông t� này (Ph� l�c III). 

b) ��n v
 t ch	c hu�n luy�n có trách nhi�m c�p Th& an toàn lao ��ng cho ng� i lao 
��ng (k� c� ng� i lao ��ng hành ngh� t� do) làm các công vi�c có yêu c�u nghiêm ng�t v� an 
toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng sau khi ng� i lao ��ng ���c hu�n luy�n l�n ��u và ki�m tra 
sát h�ch ��t yêu c�u.  

c) Th& an toàn lao ��ng ���c c�p trong các tr� ng h�p: Khi tuy�n d�ng, b� trí công 
vi�c l�n ��u; khi ng� i lao ��ng chuy�n t� công vi�c khác v� làm công vi�c có yêu c�u 
nghiêm ng�t v� an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng; khi thay �i máy móc, thi�t b
 và công 
ngh� có yêu c�u nghiêm ng�t v� an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng. 

d) Vi�c hu�n luy�n �
nh k( hàng n�m không ph�i c�p l�i th&. Tr� ng h�p ng� i lao 
��ng vi ph�m các quy �
nh v� an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng ho�c ng� i lao ��ng sau 6 
tháng không làm công vi�c �ó, thì ng� i s� d�ng lao ��ng thu h�i l�i th&. N�u ��i t��ng này 
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ti�p t�c làm công vi�c có yêu c�u nghiêm ng�t v� an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng thì ng� i 
s� d�ng lao ��ng t ch	c ki�m tra sát h�ch và c�p th& m�i n�u ��t yêu c�u. 

e) Th& an toàn lao ��ng có th i h�n 5 n�m. H�t th i h�n, ng� i lao ��ng ���c c�p th& 
m�i sau khi ki�m tra sát h�ch l�i ��t yêu c�u. ��i v�i nh#ng ng� i ki�m tra sát h�ch không 
��t ph�i ���c hu�n luy�n và ki�m tra sát h�ch l�i. 

Vi�c t ch	c ki�m tra sát h�ch l�i do c� s! có s� d�ng ng� i lao ��ng th�c hi�n.  

f) Tr� ng h�p th& an toàn lao ��ng b
 m�t ho�c b
 h+ng thì ng� i lao ��ng �� ngh
 và 
���c xem xét c�p l�i. 

          g) Ng� i lao ��ng trong khi làm vi�c ph�i mang theo th& an toàn lao ��ng và ph�i xu�t 
trình khi có yêu c�u c�a ng� i s� d�ng lao ��ng, các �oàn thanh tra, ki�m tra v� an toàn lao 
��ng, v� sinh lao ��ng. 

VII. T# CH�C TH$C HI�N 

1. Trách nhi�m c%a c& s' 

a) Hàng n�m, c� s! ph�i l�p k� ho�ch hu�n luy�n và t ch	c hu�n luy�n an toàn lao 
��ng, v� sinh lao ��ng. K� ho�ch c�n xác �
nh rõ n�i dung, s� l��ng t�ng lo�i ��i t��ng c�n 
���c hu�n luy�n, gi�ng viên, tài li�u, th i gian t ch	c, kinh phí và c� s! v�t ch�t cho hu�n 
luy�n. 

 b) L�p s theo dõi công tác hu�n luy�n an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng theo m�u 
kèm theo Thông t� này (Ph� l�c IV). S theo dõi, tài li�u hu�n luy�n và bài ki�m tra ph�i l�u 
gi# t�i c� s! và xu�t trình khi có yêu c�u. 

c) Các c� s! trên cùng �
a bàn ho�c cùng ngành s�n xu�t kinh doanh có th� ph�i h�p 
v�i nhau ho�c v�i các c� quan, t ch	c có ch	c n�ng hu�n luy�n v� an toàn v� sinh lao ��ng 
�� t ch	c hu�n luy�n cho ng� i lao ��ng. 

d) Tr� ng h�p c� s! có s� d�ng ng� i cai th�u th�c hi�n các ho�t ��ng s�n xu�t kinh 
doanh c�a c� s! ho�c cho phép ng� i lao ��ng c�a ��n v
 khác ho�t ��ng trên m�t b-ng c� 
s!, thì ch� c� s! ph�i phân �
nh rõ trách nhi�m cho ng� i cai th�u, tr�!ng nhóm công tác t 
ch	c hu�n luy�n an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng, ��ng th i ph�i ki�m tra, giám sát ch�t 
ch. vi�c th�c hi�n c�a h�. 

e) Tr� ng h�p ng� i ngoài c� s! ��n tham quan, th�c t�p t�i c� s! thì tu( theo yêu 
c�u v� an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng, ng� i s� d�ng lao ��ng có trách nhi�m h��ng d�n 
và quy �
nh c� th� th i gian h��ng d�n v� an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng. Sau khi h��ng 
d�n, ng� i ���c h��ng d�n ph�i ký vào s theo dõi công tác hu�n luy�n an toàn lao ��ng, v� 
sinh lao ��ng c�a c� s!. 

f) Hàng n�m, c� s! ph�i báo cáo danh sách ng� i làm công vi�c có yêu c�u nghiêm 
ng�t v� an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng v�i S! Lao ��ng-Th��ng binh và Xã h�i và c� 
quan ch� qu�n �� qu�n lý và theo dõi; tng h�p và báo cáo �
nh k( công tác hu�n luy�n an 
toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng theo quy �
nh t�i Thông t� liên t
ch s� 14/1998/TTLT-
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BL�TBXH-BYT-TL�L�VN ngày 31/10/1998 c�a B� Lao ��ng - Th��ng binh và Xã h�i, 
B� Y t�, Tng Liên �oàn Lao ��ng Vi�t Nam. 

          2. S' Lao ��ng-Th�&ng binh và Xã h�i có trách nhi�m giúp U" ban nhân dân t*nh, 
thành ph� th�ng nh�t qu�n lý công tác hu�n luy�n an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng trên �
a 
bàn c�a �
a ph��ng, trong �ó c�n chú ý qu�n lý vi�c hu�n luy�n và c�p th& an toàn lao ��ng 
��i v�i ng� i lao ��ng làm các công vi�c có yêu c�u nghiêm ng�t v� an toàn lao ��ng, v� sinh 
lao ��ng.  

  3. Các B�, ngành, UBND các t(nh, thành ph� tr)c thu�c Trung �&ng có trách 
nhi�m ch* ��o, ki�m tra, �ôn ��c các c�p, các ��n v
 thu�c quy�n qu�n lý: th�c hi�n công tác 
hu�n luy�n an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng theo �úng quy �
nh c�a pháp lu�t; hàng n�m, 
tng h�p công tác hu�n luy�n và g�i báo cáo tình hình công tác hu�n luy�n c�a B�, ngành, �
a 
ph��ng v� B� Lao ��ng- Th��ng binh và Xã h�i. 

VIII. �I*U KHO+N THI HÀNH 

1. Thông t� này có hi�u l�c thi hành sau 15 ngày, k� t� ngày ��ng Công báo. 

2. Bãi b+ Thông t� s� 08/L�TBXH-TT ngày 11/04/1995 c�a B� Lao ��ng-Th��ng 
binh và Xã h�i h��ng d�n công tác hu�n luy�n v� an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng và 
Thông t� s� 23/L�TBXH-TT ngày 19/09/1995 c�a B� Lao ��ng-Th��ng binh và Xã h�i 
h��ng d�n b sung Thông t� s� 08/L�TBXH-TT ngày 11/4/1995 c�a B� Lao ��ng-Th��ng 
binh và Xã h�i v� công tác hu�n luy�n an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng và các v�n b�n khác 
có n�i dung trái v�i các quy �
nh c�a Thông t� này. 

3. Trong quá trình th�c hi�n, n�u có v��ng m%c �� ngh
 ph�n ánh k
p th i v� B� Lao 
��ng - Th��ng binh và xã h�i nghiên c	u, gi�i quy�t./.           

                                                                           

 

�

B� TR��NG 

Nguy,n Th- H.ng 

(�ã ký và �óng d�u) 
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           Ph� l�c I 
DANH M
C CÁC CÔNG VI�C CÓ YÊU C/U NGHIÊM NG0T 

V* AN TOÀN LAO ��NG, V� SINH LAO ��NG 
(Ban hành kèm theo Thông t� s� 37/2005/TT-BL�TBXH ngày 29 tháng 12 

n�m 2005  c�a B� Lao ��ng- Th��ng binh và Xã h�i) 

1. Các công vi�c ti�n hành trong môi tr� ng có y�u t�  ��c h�i nh�  hoá ch�t ��c, 
phóng x�, vi sinh v�t gây b�nh...; 

2. Các công vi�c th� ng xuyên ti�p xúc v�i ngu�n �i�n và các thi�t b
 �i�n d/ gây tai 
n�n; 

3. S�n xu�t, s� d�ng, b�o qu�n, v�n chuy�n các lo�i thu�c n và ph��ng ti�n n (kíp, 
dây n, dây cháy ch�m...); 

4. Các công vi�c có kh� n�ng phát sinh cháy, n; 

5. Các công vi�c ti�n hành trong môi tr� ng có ti�ng �n cao, �� ,m cao; 

6. Khoan, �ào h�m lò, h� sâu, khai khoáng, khai thác m+; 

7. Các công vi�c trên cao, n�i cheo leo nguy hi�m, trên sông, trên bi�n, l�n sâu d��i 
n��c; 

8. V�n hành, s�a ch#a n�i h�i, h� th�ng �i�u ch� và n�p khí, bình ch
u áp l�c, h� th�ng 
l�nh, �� ng �ng d�n h�i n��c, �� ng �ng d�n khí ��t; chuyên ch! khí nén, khí hoá l+ng, khí 
hoà tan; 

9. V�n hành, s�a ch#a các lo�i thi�t b
 nâng, các lo�i máy xúc, xe nâng hàng, thi�t b
 
nâng không dùng cáp ho�c xích, thang máy, thang cu�n; 

10. V�n hành, s�a ch#a các lo�i máy c�a, c%t, ��t, d�p, nghi�n, tr�n ... d/ gây các tai 
n�n nh� cu�n tóc, cu�n tay, chân, k0p, va ��p...; 

11. Khai thác lâm s�n, thu" s�n; th�m dò, khai thác d�u khí; 

12. V�n hành, s�a ch#a, b�o d�'ng máy, thi�t b
 trong hang h�m, h�m tàu; 

13. S�n, hàn trong thùng kín, hang h�m, �� ng ng�m, h�m tàu; 

14. Làm vi�c trong khu v�c có nhi�t �� cao d/ gây tai n�n nh�: làm vi�c trên �*nh lò 
c�c; s�a ch#a lò c�c; luy�n cán thép, luy�n qu�ng, luy�n c�c; n�u �úc kim lo�i nóng ch�y; lò 
quay nung clanke xi m�ng, lò nung v�t li�u ch
u l�a; 

15. V�n hành, b�o d�'ng, ki�m tra các thi�t b
 gi�i trí nh� �u quay, cáp treo, các thi�t b
 
t�o c�m giác m�nh c�a các công trình vui ch�i, gi�i trí./. 
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Ph� l�c II 
M1U GI�Y CH�NG NH�N HU�N LUY�N AN TOÀN LAO ��NG, V� SINH LAO ��NG 

(Ban hành kèm theo Thông t� s� 37 /2005/TT-BL�TBXH ngày 29 tháng 12  n�m 2005  
c�a B� Lao ��ng- Th��ng binh và Xã h�i) 

 

M�t ngoài: Kích th��c: 190mm x 130mm 
 

 
 

 
       (1) ……………………………….. 

               (2) ……………………………...... 
 

 
 

 
   Gi�y ch�ng nh!n 
       Hu�n luy�n ATL�-VSL� 

 
 
 
 
 

 
 
 

       

         (1) Tên B�, ngành, c� quan qu	n lý ��n v
 t� ch�c hun luy�n (Ví d�: B� CÔNG NGHI�P) 
        (2) Tên ��n v
 t� ch�c hun luy�n (Ví d�: T�NG CÔNG TY �I�N L�C VI�T NAM) 
   

M�t trong:  Kích th��c: 190mm x 130mm 
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C�NG HOÀ XÃ H�I CH2 NGH3A VI�T NAM  

��c l!p  - T) do - H�nh phúc  
--------------------------------------- 

 

GI�Y CH�NG NH�N 
                     (3) ............................................. 

 
 

Ch	ng nh�n ông (bà): 
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sinh ngày: . . . . . . .tháng . . . . n�m. . . . .  

Ngh� nghi�p:.. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  

��n v
 công tác: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . .       . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

                  �ã hoàn thành l�p hu�n luy�n: . . . . . . . . 
. .  

 . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  

T� ngày: . . . . . . . .  . . . .��n.. . . . . . . . . . . .  

 S�:........./GCN               .............., ngày. . . . .tháng. . . . .n�m...... 

                                       (4).................................... 
                                           (ký tên, �óng du) 

 
                                  

����

 

�ã hoàn thành l�p hu�n luy�n: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

T� ngày: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ��n  . . . . . . . . . . . . . . . .   

                       . . . . . . . . . . , ngày. . . . .tháng. . . . .n�m. . . . .                                                                                                            
                                               (4).................................... 
                                   (ký tên, �óng du) 

 
 

�ã hoàn thành l�p hu�n luy�n: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

T� ngày: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ��n  . . . . . . . . . . . . . . . .   

                       . . . . . . . . . . , ngày. . . . .tháng. . . . .n�m. . . . .                                                                                                            
                                               (4).................................... 
                                   (ký tên, �óng du) 
 

 

�ã hoàn thành l�p hu�n luy�n: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

T� ngày: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ��n  . . . . . . . . . . . . . . . .   

                       . . . . . . . . . . , ngày. . . . .tháng. . . . .n�m. . . . .                                                    
                                               (4).................................... 
                                   (ký tên, �óng du) 

               

 

 (3) Th� tr��ng ��n v
 t� ch�c hun luy�n (Ví d�: T�NG GIÁM ��C T�NG CÔNG TY �I�N L�C VI�T NAM ) 

                     (4) Ng��i có th�m quy�n ký 

 
 
1nh 3x4 
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Ph� l�c III 
M1U TH  AN TOÀN LAO ��NG 

(Ban hành kèm theo Thông t� s� 37/2005/TT-BL�TBXH ngày 29 tháng 12 
n�m 2005  c�a B� Lao ��ng- Th��ng binh và Xã h�i) 

 
 

( Kích th��c 60 mm x  90 mm) 

               M2T TR34C                                                       M2T SAU 

S� LAO ��NG- TH��NG BINH VÀ XÃ H�I 

������������	�
�����������������������������������������������������������������������	�
�����������������������������������������������������������������������	�
�����������������������������������������������������������������������	�
���������������������������������������������������������������

B� ( NGÀNH, �4A PH��NG):.................................... 

C� S�(3)����
�������������������������������������������������������������������������������������

 

TH  AN TOÀN LAO ��NG                    

                       

                           
 

 

  

 

S�:....../TATL� (2) 
 

 

H� tên:............................................................... 

Ngh� (công vi�c): 
..............................................   

�
a ch*: ............................................................. 

B�c th�: ...........................................................                    

Th i gian hu�n luy�n: 

T� ngày......./.........��n ......./......../ 200............ 

                       Ngày.......tháng......n�m 200..... 

                                         ...................(4) 

                                     (Ký tên, �óng du) 

 

Có giá tr
 ��n: 

Ngày.......tháng.......n�m....... 

�

 
(1) �óng du giáp lai gi�a 	nh và th�  
(2) S� th� t� cp th� an toàn lao ��ng do S� L�TBXH cp và qu	n lý th�ng nht  
(3) Tên ��n v
  t� ch�c hun luy�n và cp th� 
(4) Ng��i có th�m quy�n ký 
 

 
 
1nh 3x4 

 
       (1) 
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Ph� l�c IV 

S# THEO DÕI CÔNG TÁC HU�N LUY�N AN TOÀN LAO ��NG, V� SINH LAO ��NG  

(Ban hành kèm theo Thông t� s� 37/2005/TT-BL�TBXH ngày 29 tháng 12 
n�m 2005  c�a B� Lao ��ng- Th��ng binh và Xã h�i) 

 
 
 

M1U S� 1 (Dành cho ng�5i lao ��ng/ ng�5i s6 d�ng lao ��ng/ ng�5i làm công tác an 
toàn v� sinh lao ��ng ' c& s') 

HU�N LUY�N V* ATL�, VSL� ��I V�I ……………………… (1) 

1. Tên ��n v
 t ch	c hu�n luy�n: 
2. Th i gian hu�n luy�n :   T� ngày..... ��n ngày.......tháng....n�m........ 
3. N�i dung hu�n luy�n: 
4. Giáo viên hu�n luy�n (Tên, ch	c danh, b-ng c�p chuyên môn) 
5. Ng� i t ch	c l�p hu�n luy�n (Tên, ch	c danh, b-ng c�p chuyên môn) 
6. Danh sách các h�c viên: 
   
S� 
TT 

H� và tên N�m 
sinh 

Ngh� 
nghi�p 

N�i làm 
vi�c 

Hình th	c hu�n 
luy�n 

K�t qu� 
hu�n 
luy�n 

Ch# ký c�a 
ng� i ���c 
hu�n luy�n 

     L�n ��u  �
nh k(    
        

 
 

 
 Giáo viên /��n v
 hu�n luy�n                                                                  Th� tr�!ng c� quan  
        (Ký tên, �óng du)                                                                             (Ký tên, �óng du) 

 

M1U S� 2 (Dành cho ng�5i ngoài c& s' �7n tham quan, liên h� công vi�c, th)c t!p t�i 
c& s') 

 
H��NG D1N V* ATL�, VSL� CHO NG��I  NGOÀI C� S� �8N THAM QUAN,  

LIÊN H� CÔNG VI�C, TH$C T�P T	I C� S�  
 
1. Tên ��n v
 h��ng d�n 
2. Th i gian h��ng d�n   
3. N�i dung h��ng d�n 
4. Danh sách ng� i ���c h��ng d�n 
 S� 
TT 

H� và tên N�m 
sinh 

Ngh� 
nghi�p 

N�i làm vi�c Ch# ký c�a 
ng� i ���c 
h��ng d�n 

Ng� i h��ng 
d�n (Ký và ghi 

rõ h� tên) 
       
                                                                                        Th� tr�!ng c� quan  
                                                                                                    (Ký tên, �óng du) 
*Ghi chú:  

• (1): Ng� i lao ��ng ho�c ng� i s� d�ng lao ��ng ho�c ng� i làm công tác b�o h� lao 
��ng ! c� s!. 

• S theo dõi hu�n luy�n ph�i ���c �óng d�u giáp lai.  


