KHUNG CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT CỦA NGA VỀ VIỆC
SỬ DỤNG AMIĂNG TRẮNG AN TOÀN VÀ CÓ TRÁCH NHIỆM

I. Thiết chế quản lí, kiểm soát amiăng trắng
Các thiết chế chính phủ
Cơ quan Đo lường và Tiêu chuẩn Kỹ thuật (Federal Agency on Technical Regulating
and Metrology) thuộc Bộ Năng lượng và Công nghiệp (Ministry of Energy and
Industry) soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật về sự an toàn của amiăng trắng, vật liệu và sản
phẩm chứa aming trắng, quy trình sản xuất, vận chuyển, cất giữ, bán và sử dụng vật liệu
sản phẩm chứa amiăng trắng.
Bộ Y tế và Phát triển xã hội Liên bang Nga (Russian Federation Ministry of Health and
Social Development) chịu trách nhiệm đưa ra các quy định về khám sức khỏe cho người
lao động trong môi trường độc hại.
Bộ Lao động và An sinh xã hội Liên bang Nga (Ministry of Labor and Social
Security)chịu trách nhiệm đưa ra những quy định về an toàn lao động khi sử dụng
Amiăng tuân thủ Công ước 162 của ILO.
Cơ quan Thanh tra Công nghệ Liên bang Nga (Federal Service of Technological
Inspectorate of Russia) chịu trách nhiệm ban hành các quy định về an toàn công nghiệp
bao gồm soạn thảo quy định pháp luật về an toàn công nghiệp, quy định tài liệu kỹ thuật
tiêu chuẩn, xử phạt, cấp phép đối với các sản phẩm được xếp vào loại có khả năng gây
nguy hiểm để đảm bảo rằng các sản phẩm này đáp ứng các tiêu chuẩn và quy chuẩn của
Nga.
Cơ quan Thanh tra lao động Liên bang Nga giám sát và kiểm tra sự tuân thủ các quy
định pháp luật về an toàn nghề nghiệp và lao động.
Các thiết chế phi chính phủ
Hiệp hội Amiăng trắng Liên bang Nga (The Russian Chrysotile Association) là tổ chức
phối hợp hoạt động của các doanh nghiệp và các tổ chức quan tâm đến an toàn, sản xuất
và sử dụng có kiểm soát amiăng trắng, vật liệu và sản phẩm chứa amiăng trắng. Một

trong những nhiệm vụ chính của Hiệp hội là thiết lập các xu hướng toàn cầu trong việc
sản xuất và sử dụng amiăng trắng, vật liệu và sản phẩm chứ amiăng trắng.1
Liên đoàn lao động Độc lập Liên Bang Nga (The Federation of Independent Trade
Unions of Russia) và Công đoàn xây dựng Nga (Trade Union of Russian builders)
không đồng tình với việc cấm sử dụng amiăng trắng khi chưa có những bằng chứng rõ
ràng về các bệnh liên quan đến amiăng trắng.2
Viện nghiên cứu sức khỏe nghề nghiệp (Research Institute of Occupational Health)
thuộc Viện Hàn lâm Y khoa Liên bang Nga (Russian Academy of Medical Sciences) là
cơ sở tiến hành những nghiên cứu về amiăng trắng ở Nga.3
II. Khung chính sách
Liên bang Nga là quốc gia sản xuất và tiêu thụ amiăng trắng lớn nhất thế giới từ năm
1886 đến 20094 và hiện vẫn là một trong những quốc gia đứng đầu trong lĩnh vực này.
Quan điểm của Chính phủ Nga về vấn đề sử dụng amiăng trắng được nêu ra trong Nghị
định số 869 của Chính phủ Liên bang Nga, ngày 31/7/1998. Theo đó, Nga cho rằng việc
một số quốc gia cấm sử dụng amiăng trắng và sản phẩm chứa amiăng là không có cơ sở
đầy đủ. Lệnh cấm này dựa trên dữ liệu y học và thống kê về các bệnh chủ yếu do
amiăng nhóm amphibol và không cân nhắc lợi ích kinh tế - xã hội quốc gia hay những
thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến nhất trong việc sản xuất và sử dụng amiăng
trắng. Nga ủng hộ Công ước 162 của ILO về an toàn trong sử dụng amiăng và thực hiện
đồng thời các biện pháp tổ chức và kỹ thuật nhằm kiểm soát việc sử dụng amiăng trắng
và các sản phẩm chứa amiăng đảm bảo an toàn cho con người và môi trường. Nga vẫn
giữ lập trường tiếp tục sử dụng amiăng trắng cho đến khi có kết quả nghiên cứu mới
làm cơ sở cho lệnh cấm sử dụng amiăng trắng.
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Tại Hội nghị thành viên lần thứ 7 Công ước Rotterdam vào tháng 5/2015, Nga là một
trong 4 quốc gia phản đối đưa amiăng trắng vào Phụ lục 3 của Công ước.5 Như vậy,
Nga vẫn tiếp tục xuất khẩu amiăng trắng mà không cần phải thông qua cơ chế thông báo
trước các chất độc hại trong thương mại quốc tế.
III. Khung pháp luật về amiăng trắng trong một số lĩnh vực
Xuất, nhập khẩu
Không có quy định riêng biệt về việc cấp phép khai thác, sản xuất, xuất khẩu và nhập
khẩu amiăng. Tuy không có quy định thực sự rõ ràng, việc nhập khẩu hóa chất vẫn phải
khai báo trong hồ sơ là phiếu an toàn hóa chất MSDS được cấp bởi nước xuất khẩu6
Các quy định về bảo quản và vận chuyển
Yêu cầu về đóng gói và bảo quản amiăng trong kho kín và hầm chứa.7 Amiăng trước khi
lưu trữ cần được đóng gói kín (may nhiệt, khâu bằng sợi) và dán nhãn theo quy định.8
Khi vận chuyển, amiăng phải được đóng gói và dán nhãn phù hợp theo quy định về tiêu
chuẩn GOST, đồng thời có chỉ dẫn về sử dụng an toàn bao gồm các thông tin như tên
sản phẩm, nhà sản xuất, tỷ lệ phần trăm amiăng có trong hỗn hợp; cảnh báo về mối
nguy hại của amiăng với sức khỏe, hướng dẫn thiết bị bảo hộ cá nhân (mặt nạ, áo…) và
những giải thích liên quan khác liên quan đến xử lý sản phẩm có chứa amiăng.9 Ngoài
ra còn có những quy định về việc vận chuyển amiăng bằng phương tiện đường bộ,
đường sắt, đường biển và yêu cầu kỹ thuật với việc sử dụng dụng cụ để bốc dỡ
amiăng.10
Các quy định sản xuất các sản phẩm có chứa amiăng trắng
Yêu cầu chung cho các doanh nghiệp sản xuất và sử dụng vật liệu có chứa amiăng:11

5

http://vietnamnet.vn/vn/khoa-hoc/241031/cong-uoc-rotterdam-va--cuoc-chien--amiang-tai-viet-nam.html
truy cập ngày 6/9/2015
6
Baltic Environmental Forum Group: The Russian System of Chemicals Management – current
understanding, Bộ Môi trường, Bảo vệ thiên nhiên và An toàn hạt nhân Cộng hòa liên bang Đức
(Umweltbundesamt – UBA), p17 & 39
7
Mục 4.4.1. SanPiN 2.2.3.757-99
8
Các mục 4.4.3-4.4.5 SanPiN 2.2.3.757-99
9
Mục 4.4.2 SanPiN 2.2.3.757-99
10
Các mục 4.4.7-4.4.17 SanPiN 2.2.3.757-99
11
Điều 4 Quy tắc và tiêu chuẩn vệ sinh SanPiN 2.2.3.757-99 của Cơ quan an toàn Vệ sinh, Bộ Y tế Liên
bang Nga về gia “Sử dụng amiang và vật liệu chứa amiang” ngày 01/01/2000

- Vị trí nhà máy, xưởng sản xuất nằm trong khu công nghiệp
- Địa điểm xây dựng nhà máy khai thác và chế biến amiăng, thiết bị, cảnh quan và vệ
sinh phải tuân theo “Quy hoạch tổng thể của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp” và
tiêu chuẩn vệ sinh của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp được quy hoạch”
- Yêu cầu về xử lý giám sát khí thải, chất thải và nước thải công nghiệp có chứa amiăng
và xử lý chất thải rắn phải được thực hiện ở những địa điểm phù hợp theo các quy tắc
và quy định về vệ sinh.
- Thiết kế, xây dựng và vận hành các cơ sở khai thác, chế biến, sử dụng amiăng phải
phù hợp với tài liệu hướng dẫn lập kế hoạch hợp lệ đã được phê duyệt (quy hoạch tổng
thể các thành phố, thị xã, đề án quy hoạch và phát triển địa phương).
- Khu vực sản xuất amiăng được đặt ở vị trí cuối hướng gió để không ảnh hưởng đến
các tòa nhà hành chính.
- Không đặt các cơ sở sản xuất, chế biến và sử dụng amiăng tại những nơi có mức độ ô
nhiễm không khí có chứa bụi amiăng vượt quá tiêu chuẩn quy định
- Không đặt cơ sở khai thác, chế biến và sử dụng amiăng tại các bãi thải có chứa
amiăng: trong khu dân cư, khu vực có nước ngầm, khu có nguồn nước cung cấp cho các
hộ gia đình tập trung, khu có nguồn nước khoáng, khu vực giải trí.
Chủ cơ sở sản xuất amiăng phải tuân thủ các tiêu chuẩn về vệ sinh và quy tắc an toàn
trong sản xuất công nghiệp. Khu vực bảo đảm vệ sinh được thiết lập xung quanh cơ sở
sản xuất nhằm bảo đảm các khu vực bên ngoài không bị ảnh hưởng bởi các vật/chất độc
hại. Người lao động tại các cơ sở sản xuất phải được trang bị bảo hộ lao động cá nhân
(như yếm, mặt nạ)12 , có khu vực để nghỉ ngơi và những điều chỉnh khác (trang bị quạt
thông gió, nhiệt độ thích hợp) để đảm bảo an toàn khi làm việc với vật liệu có chứa
amiăng.13
III. Quy định về việc sử dụng các sản phẩm có chứa amiăng trắng
- Danh mục các sản phẩm xi-măng có chứa amiăng được phép sử dụng trong xây dựng
số 2.1.2/2.2.1.1009–00 do Sở Kiểm tra Vệ sinh thuộc Bộ Y tế Liên bang Nga ban hành.
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- Thư số 1100/3232-1-110 của Trưởng cơ quan an toàn vệ sinh Liên bang Nga ngày
9/11/2011 về “Sản phẩm amiăng được khuyến nghị cho sản xuất và sử dụng trong vận
tải, thiết bị, hàng hóa công nghiệp và sinh hoạt hàng ngày”.
Theo các văn bản này, diện hàng hóa chứa amiăng được sử dụng rất rộng rãi.
Các quy định về môi trường
Theo phân loại chất thải công nghiệp độc hại và khuyến nghị phương pháp phân loại
chất thải công nghiệp độc hại số 4286-87, tất cả chất thải chứa amiăng ở Nga điều được
xếp vào chất độc hại loại 3 và 4 (chất độc hại vừa phải và chất ít độc hại).14
Các cơ sở khai thác và sản xuất amiăng phải đảm bảo kiểm soát bụi amiăng có trong
không khí nơi làm việc phù hợp với quy định “nồng độ tối đa cho phép” (MPC) của các
chất có hại trong không khí nơi làm việc, đồng thời thiết lập hệ thống phòng thí nghiệm
kiểm soát ô nhiễm không khí, có đề án kiểm soát phối hợp với Cơ quan quản lý vệ sinh
– dịch tễ.15
Về sức khỏe cộng đồng và nghề nghiệp, Nga không quy định cơ chế bồi thường riêng
cho các bệnh liên quan đến amiăng. Do thời gian ủ bệnh của các bệnh liên quan đến
amiăng rất dài nên người lao động (đặc biệt người đã nghỉ hưu) rất khó có thể yêu cầu
khoản tiền bồi thường. Tuy nhiên quy định và tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp SanPiN
2.2.3.2887-11 cho phép người lao động làm việc trong ngành công nghiệp amiăng được
đăng ký khám sức khỏe suốt đời. Ngoài ra, còn có những yêu cầu liên quan đến bảo vệ
sức khỏe của người dân sống ở các vùng lân cận của các cơ sở sản xuất amiăng.
Theo dõi sức khỏe: Theo Lệnh số 302N của Bộ Y tế và Phát triển xã hội Liên bang Nga
ngày 12/4/2011 về việc “Phê chuẩn Danh mục những sản phẩm độc hại và loại công
việc cần được khám sức khỏe thường xuyên và định kỳ, Thủ tục thực hiện khám sức
khỏe thường xuyên và định kỳ cho người lao động làm việc trong môi trường độc hại”,
người lao động làm việc và tiếp xúc tự nhiên với amiăng (bao gồm amiăngtrắng và
amiăng màu –tremolite, bụi amiăng, xi măng chứa amiăng, nhựa tổng hợp và cao su
chứa amiăng cần phải được kiểm tra y tế định từ 2 năm/lần do chủ lao động chịu trách
nhiệm thực hiện, để theo dõi tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm các bệnh nghề nghiệp,
14 Điều 4 MU 2.1.7.1185-03
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các triệu chứng sớm của việc tiếp xúc với chất độc hại trong môi trường làm việc, chỉ
định điều trị y tế đối với một số loại công việc.
Để đảm bảo sức khỏe cộng đồng khỏi các bệnh liên quan đến bụi amiăng, các cơ sở
khai thác và sản xuất amiăng phải thiết lập trạm giám sát ô nhiễm không khí trong khu
dân cư, bao gồm cả bụi amiăng, phù hợp với yêu cầu của GOST “Quy chuẩn chất lượng
không khí ở khu dân cư” và “Hướng dẫn việc kiểm soát các khu định cư bị ô nhiễm
không khí”16 .
Nồng độ tối đa được phép của các chất độc hại trong không khí bên ngoài cơ sở sản
xuất theo tiêu chuẩn GN 2.1.6.1338-03, đối với amiăng là 0,06 fibres/ml (số thứ tự
437).
Các quy định về sức khỏe và người lao động
- Vị trí nhà máy, xưởng sản xuất nằm trong khu công nghiệp
- Địa điểm xây dựng nhà máy khai thác và chế biến amiăng, thiết bị, cảnh quan và vệ
sinh phải tuân theo “Quy hoạch tổng thể của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp” và
tiêu chuẩn vệ sinh của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp được quy hoạch”.
- Yêu cầu về xử lý giám sát khí thải, chất thải và nước thải công nghiệp có chứa amiăng
và xử lý chất thải rắn phải được thực hiện ở những địa điểm phù hợp theo các quy tắc
và quy định về vệ sinh.
- Thiết kế, xây dựng và vận hành các cơ sở khai thác, chế biến, sử dụng amiăng phải
phù hợp với tài liệu hướng dẫn lập kế hoạch hợp lệ đã được phê duyệt (quy hoạch tổng
thể các thành phố, thị xã, đề án quy hoạch và phát triển địa phương).
- Khu vực sản xuất amiăng được đặt ở vị trí cuối hướng gió để không ảnh hưởng đến
các tòa nhà hành chính.
- Không đặt các cơ sở sản xuất, chế biến và sử dụng amiăng tại những nơi có mức độ ô
nhiễm không khí có chứa bụi amiăng vượt quá tiêu chuẩn quy định
- Không đặt cơ sở khai thác, chế biến và sử dụng amiăng tại các bãi thải có chứa
amiăng: trong khu dân cư, khu vực có nước ngầm, khu có nguồn nước cung cấp cho các
hộ gia đinh tập trung, khu có nguồn nước khoáng, khu vực giải trí
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Chủ cơ sở sản xuất amiăng phải tuân thủ các tiêu chuẩn về vệ sinh và quy tắc an toàn
trong sản xuất công nghiệp. Khu vực bảo đảm vệ sinh được thiết lập xung quanh cơ sở
sản xuất nhằm bảo đảm các khu vực bên ngoài không bị ảnh hưởng bởi các vật/chất độc
hại. Người lao động tại các cơ sở sản xuất phải được trang bị bảo hộ lao động cá nhân
(như yếm, mặt nạ)17 , có khu vực để nghỉ ngơi và những điều chỉnh khác (trang bị quạt
thông gió, nhiệt độ thích hợp) để đảm bảo an toàn khi làm việc với vật liệu có chứa
amiăng.18
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