
QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
Nỗ lực mang đến môi trường an toàn cho người lao động

TẠI SAO PHẢI ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG?
Nếu sức khỏe là vốn quý nhất của con người thì sức khỏe người lao động là vốn quý nhất của doanh nghiệp, bởi chính 
người lao động sẽ làm ra sản phẩm, tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. Sản xuất phải an toàn, có đảm bảo an toàn 
thì mới tiến hành sản xuất. Sức khỏe người lao động và môi trường lao động (MTLĐ) có mối quan hệ mật thiết với 
nhau. Nếu MTLĐ tốt, quan hệ lao động hài hòa thì sức khỏe người lao động được cải thiện sẽ tăng năng suất lao 
động, kích thích sản xuất. Ngược lại, điều kiện lao động không tốt sẽ làm suy giảm sức khỏe người lao động, gây ra 
những chấn thương, bệnh tật, tai nạn, dẫn đến tăng chi phí lao động, giảm năng suất lao động.

Cho tới nay nay, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vẫn còn xem nhẹ công tác quan trắc môi trường lao động nói 
riêng và vệ sinh lao động nói chung. Thậm chí nhiều chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhỏ còn chưa biết quy định: 
Mọi cơ sở lao động đều phải định kỳ quan trắc môi trường lao động, lập và định kỳ bổ sung hồ sơ quản lý về 
vệ sinh lao động, hồ sơ quản lý sức khỏe cho người lao động và bệnh nghề nghiệp.

Văn bản pháp luật quy định:
Thông tư 19/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về "Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động ".
Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định 
kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

QTMTLĐ là hoạt động thu thập, phân tích, đánh 
giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường 
lao động tại nơi làm việc để có biện pháp giảm 
thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng, chống 
bệnh nghề nghiệp.

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
(QTMTLĐ) LÀ GÌ?

Giúp quản lý môi trường làm việc của người lao 
động,;

Kịp thời phát hiện những yếu tố độc hại để cải 
thiện điều kiện làm việc và trang bị phương tiện 
phòng hộ cá nhân phù hợp;

Đảm bảo được an toàn sức khỏe cho người lao 
động;

Xây dựng hình ảnh, tạo niềm tin từ phía khách 
hàng và đội ngũ nhân viên đối với doanh nghiệp.

Tuân thủ quy định của pháp luật.

QTMTLĐ MANG LẠI LỢI ÍCH GÌ
CHO DOANH NGHIỆP?
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CÁC YẾU TỐ

CẦN KIỂM TRA

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

Để cung cấp gói dịch vụ toàn diện, hiệu quả nhất cho 
doanh nghiệp, Vinacontrol CE còn cung cấp nhiều dịch 
vụ khác liên quan như:

Khi sử dụng cùng lúc nhiều dịch vụ của Vinacontrol CE, 
khách hàng sẽ tiết kiệm được chi phí, thời gian và đạt 
được lợi ích tối ưu nhất.

Chứng nhận hệ thống quản lý.
Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy.
Kiểm tra hàng hóa nhập khẩu.
Kiểm định.
Đào tạo – Huấn luyện.



HỎI & ĐÁP
     Căn cứ vào đâu để xây dựng kế hoạch QTMTLĐ?

1. Hồ sơ vệ sinh lao động của cơ sở lao động, quy trình sản xuất kinh doanh và số lượng người lao động 
làm việc tại bộ phận có yếu tố có hại để xác định số lượng yếu tố có hại cần quan trắc, số lượng mẫu cần 
lấy và vị trí lấy mẫu đối với mỗi yếu tố có hại.
2. Số người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm tại cơ sở lao động.
3. Các yếu tố gây dị ứng, ung thư và các yếu tố có hại khác có khả năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe 
người lao động mà chưa được xác định trong Hồ sơ vệ sinh lao động.

     Tần suất thực hiện hoạt động QTMTLĐ?
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động và 
tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong phạm vi quản lý định kỳ ít nhất 1 năm/lần.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN
Vui lòng truy cập:
     Website: www.vnce.vn

LIÊN HỆ
Để biết thêm chi tiết về dịch vụ và những 
thông tin khác. Vui lòng liên hệ VNCE:

Qua Hotline: 1800.6083
Qua Email: vnce@vnce.vn

TẠI SAO LỰA CHỌN DỊCH VỤ
CỦA VINACONTROL CE?

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

TRẢ KẾT QUẢ QUAN TRẮC

Đăng ký quan trắc môi trường

Ký hợp đồng

Khảo sát hiện trường
(Xác định rõ các chỉ tiêu và

số lượng điểm đo cần thực hiện)

Lập Kế hoạch quan trắc

LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC

Vinacontrol CE được Bộ Y tế chỉ định trực 
tiếp theo công văn số 815/MT-LĐ có đủ 
năng lực thực hiện dịch vụ quan trắc môi 
trường lao động.

Đội ngũ kiểm định viên được đào tạo bài 
bản, có năng lực và kinh nghiệm thực hiện 
các  xét nghiệm đo, kiểm tra môi trường lao 
động.

Có đầy đủ máy móc, thiết bị phục vụ 
QTMTLĐ đã được hiệu chỉnh, hiệu chuẩn 
theo đúng quy định của pháp luật để đánh 
giá các điểm đo.

Quá trình khảo sát và quan trắc diễn ra 
nhanh chóng, không làm ảnh hưởng tới hệ 
thống sản xuất của đơn vị.

Tiến hành quan trắc các yếu tố:
- Đo + Đánh giá tại hiện trường;
- Lấy mẫu + Thử nghiệm.


