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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

PHIẾU KIỂM TRA 

Về an toàn, vệ sinh lao động 

(Kèm theo kế hoạch số        /KH-BCĐ ngày      /5/2022 của BCĐ 

Tháng hành động về AT,VSLĐ năm 2022) 

 

A/ Thông tin chung về doanh nghiệp: 

1. Họ tên, chức vụ người đại diện doanh nghiệp, Loại hình doanh nghiệp: 

 …….……………………………........................................................................... 

2. Năm thành lập:………. 

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép; giấy chứng nhận đầu tư): số, 

ngày cấp, cơ quan cấp (nếu cấp đổi thì chỉ ghi đổi lần cuối cùng, ngày đổi) 

……………………………………………………………………………………… 

Ngành nghề SXKD chính: ………………………………………………………… 

………………………………………….…………………………………………… 

Trụ sở chính của doanh nghiệp tại:…………………………………………………. 

………………………………………….…………………………………………… 

Số điện thoại: ………………..…. Fax:  ……………………...…………………… 

4. Thời điểm tự kiểm tra: Từ 01/01/2021 đến thời điểm kiểm tra. 

5. Tổng số lao động có mặt tại thời điểm kiểm tra: ………………… người 

Trong đó:  - Số lao động nữ:     ………………..… người 

                  - Lao động chưa thành niên:   ………..………… người 

                  - Lao động người cao tuổi:   ………..………...  người 

                  - Lao động  là người khuyết tật:  ………..………… người 

B/ Kết quả thực hiện các quy định của Luật AT,VSLĐ năm 2021 và triển khai 

tổ chức Tháng hành động về AT,VSLĐ năm 2022: 

I. Kết quả thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2021: 

TT Nội dung Có Không 
Ghi 

chú 

1 Thành lập bộ phận hoặc bố trí người làm công tác 

AT,VSLĐ 

   



2 

TT Nội dung Có Không 
Ghi 

chú 

2 

Thành lập bộ phận y tế hoặc bố trí người làm 

công tác y tế                          

   

Hoặc ký hợp đồng với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh đủ năng lực theo quy định 

   

3 Thành lập Hội đồng AT, VSLĐ cơ sở    

4 
Thành lập và ban hành quy chế hoạt động của 

mạng lưới an toàn vệ sinh viên 

   

5 Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch ATVSLĐ    

6 
Xây dựng kế hoạch và tổ chức đánh giá nguy cơ 

rủi ro về AT,VSLĐ 

   

7 

Xây dựng phương án xử lý sự cố kỹ thuật gây 

mất AT,VSLĐ nghiêm trọng, ứng cứu khẩn cấp 

và định kỳ tổ chức diễn tập 

   

8 

Huấn luyện về An toàn,vệ sinh lao động    

Nếu có: Tổng số người được huấn luyện: 

………người, trong đó: 

   

- Người quản lý phụ trách công tác ATVSLĐ 

(nhóm 1): ……người; 

   

- Người làm  công tác ATVSLĐ (nhóm 2): 

…… người; 

   

- Người làm các công việc có yêu cầu nghiêm 

ngặt về ATVSLĐ (nhóm 3): ……người; 

   

- Người lao động (nhóm 4): ……..người;    

- Người làm công tác y tế (nhóm 5): ……người;    

- An toàn, vệ sinh viên (nhóm 6): ……người;    

9 

Phân loại lao động theo danh mục công việc nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, 

độc hại, nguy hiểm 

   

10 

Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người 

lao động 

   

Nếu có: Số người được trang bị: ..……người    
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TT Nội dung Có Không 
Ghi 

chú 

11 Sổ theo dõi cấp phương tiện bảo vệ cá nhân    

12 

Bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm 

công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc 

biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

   

Nếu có: 

- Số người được bồi dưỡng: ………….. người 

- Mức bồi dưỡng: ………..….... đồng/công 

   

13 
Thống kê người làm các nghề, công việc có yêu 

cầu nghiêm ngặt về AT, VSLĐ 

   

14 

Xây dựng, niêm yết các nội quy, quy trình vận 

hành các loại máy,thiết bị và các biện pháp làm 

việc ATVSLĐ 

   

Nếu có: Số máy được niêm yết: 

……….máy/Tổng số máy của đơn vị 

   

15 

Kiểm định các máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu 

cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ 

   

Nếu có: Số đã được kiểm định:………/Số phải 

kiểm định 

   

16 

Khai báo trước khi đưa vào sử dụng các loại máy, 

thiết bị, vật tư , chất có yêu cầu nghiêm ngặt về 

ATVSLĐ 

   

Nếu có: Số đã khai báo với Sở LĐTBXH: ….…...    

17 

Thực hiện ngay những biện pháp khắc phục hoặc 

ngừng hoạt động của máy, thiết bị, việc sử dụng 

vật tư, chất, hoạt động lao động tại nơi làm việc 

có nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp 

   

18 
Tự kiểm tra công tác AT,VSLĐ    

Nếu có: Kiểm tra định kỳ:…….    

19 
Khai báo, điều tra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật 

gây mất AT,VSLĐ 
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TT Nội dung Có Không 
Ghi 

chú 

20 

Số vụ tai nạn lao động xảy ra trong năm    

Nếu có: Tổng số vụ:….vụ, trong đó: 

- Tai nạn nhẹ:…..vụ…..người 

- Tai nạn nặng:…..vụ…..người 

- Tai nạn chết người:……vụ…..người 

   

21 

Thực hiện chế độ trợ cấp, bồi thường cho người 

lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

theo quy định 

   

22 Mở sổ thống kê, theo dõi tình hình tai nạn lao động    

23 

Báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất 

an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng định kỳ 

06 tháng, 01 năm  

   

24 
Đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy 

ra tại cơ sở định kỳ 06 tháng, 01 năm  

   

25 
Đánh giá, công bố về sự cố kỹ thuật gây mất an 

toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng 

   

26 Thực hiện quan trắc môi trường lao động    

27 

Trang bị các phương tiện kỹ thuật, y tế phục vụ 

ứng cứu, sơ cứu kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn 

lao động 

   

28 Khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ hàng năm    

29 
Lập và quản lý hồ sơ sức khỏe của NLĐ hoặc hồ sơ 

sức khỏe riêng biệt cho NLĐ bị bệnh nghề nghiệp 

   

30 

Bố trí công việc phù hợp với sức khỏe người lao 

động bị bệnh nghề nghiệp, bị tai nạn LĐ theo kết 

luận của Hội đồng giám định y khoa 

   

31 Thống kê, báo cáo bệnh nghề nghiệp    

32 

Tham gia chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN cho 

người lao động 

   

Nếu có: Số người đã tham gia:……người    

* Đơn vị chuẩn bị các tài liệu có liên quan để phục vụ đoàn kiểm tra.  
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* Những nội dung không thực hiện nêu rõ lý do: 

……………………………………………………………………………………… 

……...……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……...……………………………………………………………………………… 

……………...……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

II. Triển khai tổ chức Tháng hành động về AT,VSLĐ năm 2022: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

C/ Kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách (nếu có): 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

 ……………, ngày……tháng….. năm 2022 

Người sử dụng lao động 

(ký tên, đóng dấu) 
 


