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Theo sự phân loại về bệnh nghề nghiệp Amiăng bị xếp vào bảng độc hại có yêu cầu
nghiêm ngặt về vệ sinh lao động của Việt Nam. Hiện nay Chính phủ vẫn cho phép sử dụng
amiăng để sản xuất tấm lợp theo hướng “sử dụng có kiểm soát” theo Công ước quốc tế
162. Chính vì vậy ngoài các quy định chung về vệ sinh lao động trong Bộ Luật lao động và
các văn bản hướng dẫn, hiện nay Chính phủ, Bộ xây dựng và Bộ Tài nguyên Môi trường
còn có nhiều văn bản quy [định riêng về an toàn sức khoẻ và bảo vệ môi trường đối với
lĩnh vực sản xuất có sử dụng amiăng. Ví dụ:
- Quyết định 133/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về
việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định115/2001/QĐ-TTg về phê duyệt quy
hoạch tổng thể phát triển ngành vật liệu xây dựng đến năm 2010 có nêu rõ: “… các cơ sở
sản xuất tấm lợp sử dụng amiăng phải đảm bảo nghiêm ngặt các tiêu chuẩn môi trường và
y tế…”.
- Thông tư 1529/1998/TTLT/BKHCNMT- BXD ngày 17 tháng 10 năm 1998 của liên tịch Bộ
Khoa học công nghệ môi trường và Bộ Xây dựng có quy định: “…các cơ sở sử dụng
amiăng và sản xuất các sản phẩm, vật liệu có chứa amiăng phải tuân thủ các quy
định:…Tổ chức theo dõi khám sức khoẻ, chụp X- quang định kỳ theo quy định hiện hành
của Bộ Y tế …”
Theo quy định của pháp luật hiện hành thì các quy định để đảm bảo về vệ sinh lao động
đối với doanh nghiệp sản xuất và sử dụng amiăng cơ bản là:
1. Doanh nghiệp phải định kỳ tu sửa nhà xưởng thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh và
môi trường hiện hành;
2. Định kỳ ít nhất một năm một lần phải đo lường các yếu tố độc hại, lập hồ sơ vệ sinh lao
động, trong đó phải xác định nồng độ bụi sợi;
3. Định kỳ ít nhất một năm một lần phải khám xác định bệnh nghề nghiệp (khám các bệnh
phổi do bụi xi măng và amiăng ) cho người lao động;
4. Thực hiện chăm sóc sức khoẻ ban đầu, khám sức khoẻ định kỳ, lập hồ sơ quản lý sức
khoẻ công nhân và lưu hồ sơ theo quy định của Bộ Y tế;
5. Định kì huấn luyện vệ sinh lao động, thông báo cho người lao động biết tác hại của
amiăng và các biện pháp bảo vệ sức khoẻ;
6. Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cá nhân đầy đủ theo danh mục nghề; thực hiện các
biện pháp khử độc đảm bảo vệ sinh lao động;
7. Thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật để tái bổ sung sức lao động cho công nhân
trong ca sản xuất;
Hiện nay Chính phủ không cho phép đầu tư mới và mở rộng sản xuất tấm lợp amiăng - xi
măng. Các cơ sở sản xuất phải đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh lao động và thực hiện các

biện pháp chăm sóc sức khoẻ người lao động. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ủng
hộ chủ trương trên của Chính phủ.
Với chức năng thực hiện thanh tra nhà nước về lao động và an toàn, vệ sinh lao động, Bộ
Lao động – Thương binh và Xã hội coi lĩnh vực sản xuất sử dụng amiăng là trọng điểm
phải tăng cường quản lý giám sát, đặc biệt là về vệ sinh lao động. Nhiệm vụ của Thanh tra
nhà nước về lao động là định kì hoặc đột xuất tiến hành thanh tra các doanh nghiệp nhằm
phát hiện sai phạm và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của
pháp luật về lao động và an toàn, vệ sinh lao động. Nếu doanh nghiệp cố tình vi phạm thì
xử phạt hành chính, trường hợp thấy có dấu hiệu cấu thành tội phạm thì chuyển hồ sơ
sang cơ quan điều tra để truy tố theo quy định của pháp luật.
Năm 2008 Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có kế hoạch thanh tra 14/40
doanh nghiệp sản xuất tấm lợp amiăng - xi măng và đến nay đã tiến hành được 8 doanh
nghiệp. Qua thanh tra 8 cơ sở sản xuất tấm lợp amiăng - xi măng, Thanh tra Bộ Lao động
– Thương binh và Xã hội thấy có một số ưu điểm và tồn tại cần khắc phục về vệ sinh lao
động như sau:
I.

MỘT SỐ NỘI DUNG VỆ SINH LAO ĐỘNG DOANH NGHIỆP ĐÃ THỰC HIỆN ĐƯỢC
1. Hầu hết các doanh nghiệp đều chấp hành việc báo cáo đánh giá tác động môi trường
theo quy định của Luật bảo vệ môi trường dưới sự giám sát của Sở Tài nguyên môi
trường các địa phương;
2. Một số doanh nghiệp đã đầu tư về kĩ thuật công nghệ làm giảm hoặc cách ly nguồn
phát sinh bụi amiăng tại các công đoạn nghiền và xé bao amiăng; Nhiều doanh nghiệp
đã đầu tư máy tạo sóng dỡ khuôn hút chân không. Hiệu quả đã làm giảm cường độ lao
động và giảm số lao động tiếp xúc với amiăng;
3. Các doanh nghiệp đều cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân như quần áo bảo hộ lao
động, khẩu trang chống bụi, găng tay và giày dép đầy đủ;
4. Nhiều doanh nghiệp đã khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động; Một số doanh
nghiệp đã đo môi trường lao động và khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động;
5. Năm 2008 nhờ tài trợ kinh phí của các nhà cung cấp amiăng, Hiệp hội Tấm lợp Việt
Nam đã kết hợp với Bệnh viện Xây dựng hỗ trợ một số cơ sở trong việc đo môi trường
và khám sức khoẻ, khám bệnh nghề nghiệp cho công nhân;
II.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI

1. Vẫn nhiều doanh nghiệp đầu tư mới hoặc mở rộng sản xuất tấm lợp amiăng - xi
măng: Thực tế sau Quyết định 133/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Thủ
tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 115/2001/QĐTTg về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành vật liệu xây dựng đến năm 2010
một số địa phương vẫn cho phép cơ sở sản xuất tấm lợp amiăng - xi măng mới ra đời,
cơ sở cũ thì mở rộng sản xuất với nhiều lí do “lách luật” khác nhau.
2. Việc giám sát môi trường của các doanh nghiệp chưa đầy đủ, thường xuyên vào
số liệu chưa chính xác: Luật hiện hành quy định doanh nghiệp phải định kỳ tu sửa

3.

4.

5.

6.

nhà xưởng thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh và môi trường hiện hành. Hàng năm
doanh nghiệp phải đo môi trường và lập báo cáo giám sát môi trường với cơ quan quản
lý nhà nước về môi trường địa phương. Hầu hết các doanh nghiệp đều chấp hành và
có lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc báo cáo giám sát môi trường. Tuy
nhiên trong nhiều báo cáo kết quả đo, Đơn vị đo môi trường trích dẫn tiêu chuẩn,
phương pháp và thiết bị đo bụi amiăng chưa chính xác nhưng vẫn đưa ra kết quả; Một
số đơn vị chỉ đo chỉ số “bụi tổng” mà không xác định “bụi sợi”;
Doanh nghiệp theo dõi sức khoẻ, bệnh nghề nghiệp công nhân chưa đầy đủ và
khoa học. Tuy nhiều doanh nghiệp đã tổ chức khám sức khoẻ định kỳ nhưng chưa tổ
chức khám các bệnh đặc thù do amiăng; Một số doanh nghiệp tự tổ chức khám sức
khoẻ định kỳ có chụp X quang phổi cho nhưng chỉ để phát hiện bệnh thông thường mà
không đọc phim kết luận bệnh nghề nghiệp;
Chưa doanh nghiệp nào thực hiện nghiêm túc các biện pháp khử độc, vệ sinh cá
nhân cho người lao động theo điều 104 Bộ Luật lao động đã được sửa đổi bổ
sung: không bố trí đủ nhà tắm và nơi thay giặt phơi đồ bảo hộ lao động cho công nhân
và chưa bắt buộc công nhân thay giặt để dụng cụ bảo hộ lao động tại xưởng) mà vẫn
để người lao động sau ca làm việc mang đồ bảo hộ lao động có bụi amiăng về nhà;
Tại nơi làm việc, doanh nghiệp chưa bố trí phòng bệnh nghề nghiệp do amiăng:
Amiăng là chất có yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh lao động nhưng tại nơi làm việc có
yếu tố độc hại không không có biển thông báo chất độc hại và bảng chỉ dẫn biện pháp
đảm bảo vệ sinh lao động đặt ở nơi dễ thấy, dễ đọc theo điều 98 Bộ Luật lao động đã
được sửa đổi, bổ sung; Chưa xây dựng tài liệu huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
hoặc nếu có thì cũng chưa có nội dung phòng chống bệnh nghề nghiệp do amiăng;
Chưa có sổ theo dõi huấn luyện và lưu bài kiểm tra theo Thông tư số 37/2005/LĐTBXH
ngày 29/12/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác huấn
luyện về an toàn vệ sinh lao động;
Doanh nghiệp chưa thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao
động làm việc trong điều kiện có yếu tố độc hại theo Thông tư liên tịch số
10/2006/TTLT-BLĐTBXH-BYT sửa đổi Thông tư Liên tịch số 10/1999/TTLT-BLĐTBXHBYT ngày 17/3/1999 của Bộ LĐTBXH và Bộ Y Tế hướng dẫn thực hiện chế độ bồi
dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố độc hại;

III. NGUYÊN NHÂN TỒN TẠI
1. Chính quyền một số Địa phương và Doanh nghiệp chưa nghiêm túc chấp hành chủ
trương của Chính phủ “không đầu tư mới hoặc mở rộng sản xuất tấm lợp amiăng - xi
măng”. Những năm qua đã có nhiều Doanh nghiệp sản xuất tấm lợp amiăng - xi măng
mới ra đời với việc đăng kí kinh doanh ngành nghề lách luật kiểu: “sản xuất tấm lợp xi
măng” hoặc “ sản xuất tấm lợp AC ”
2. Một số Đơn vị kĩ thuật môi trường vi phạm tiêu chuẩn kĩ thuật đo lường trong việc xác
định nồng độ bụi sợi, trong khi đó doanh nghiệp không hiểu biết về môi trường để giám
sát kĩ thuật đo;
3. Chủ doanh nghiệp chưa chủ động coi trọng công tác đảm bảo vệ sinh lao động trong
sử dụng amiăng: Chưa doanh nghiệp nào thực hiện huấn luyện, thông báo cho người
lao động biết tính độc hại và các biện pháp khử độc, chỉ có 2 doanh nghiệp khám bệnh
nghề nghiệp hàng năm cho công nhân. Cũng chưa có doanh nghiệp nào bố trí đủ nhà
tắm và nơi thay giặt phơi đồ bảo hộ lao động cho công nhân và bắt buộc công nhân
thay giặt để dụng cụ bảo hộ lao động tại xưởng. Việc đo môi trường và khám sức khoẻ

định kỳ đều phụ thuộc đề nghị của các Đơn vị có chức năng của địa phương mà doanh
nghiệp chưa chủ động chọn Đơn vị kĩ thuật có năng lực nên kết quả thu được không
đáp ứng yêu cầu của vấn đề là phải đo, khám một cách khoa học và theo dõi một cách
hệ thống;
4. Việc kiểm tra, giám sát và xử lí của cơ quan quản lý nhà nước còn hạn chế;
5. Vai trò của Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam trong việc tư vấn cho các doanh nghiệp về vệ
sinh lao động chưa cao.
IV. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
1. Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường cần kiểm tra năng lực kĩ thuật và xử lí
nghiêm các Cơ sở kĩ thuật môi trường vi phạm về tiêu chuẩn kĩ thuật đo lường;
2. Nâng cao vai trò của Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam: Trước mắt Hiệp hội cần tranh thủ các
cơ quan quản lý nhà nước và các nhà khoa học để tổ chức hướng dẫn các doanh
nghiệp hiểu rõ tiêu chuẩn, phương pháp và thiết bị đo bụi amiăng giúp doanh nghiệp
giám sát việc đo môi trường để số liệu thu được có ý nghĩa khoa học hơn và tránh lãng
phí. Về lâu dài Hiệp hội cần đứng ra kêu gọi sự tài trợ của các Nhà cung cấp amiăng
trong và ngoài nước, các Tổ chức quốc tế và đóng góp của các Doanh nghiệp … để
phối hợp với các đơn vị chuyên môn kĩ thuật trực tiếp chủ trì việc giám sát môi trường
và sức khoẻ công nhân cho các doanh nghiệp để việc nghiên cứu theo dõi môi trường
và sức khoẻ công nhân được khoa học và hệ thống;
3. Các cơ sở sản xuất tấm lợp amiăng - xi măng cần nghiêp chỉnh và chủ động chấp hành
đúng các quy định về vệ sinh lao động theo pháp luật và hướng dẫn của cơ quan
chuyên môn;
4. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế cần tăng cường quản lý nhà nước về
vệ sinh lao động và xử lí nghiêm các doanh nghiệp vi phạm quy định của pháp luật và
của Chính phủ về vệ sinh lao động trong sử dụng amiăng./.

