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I. GIỚI THIỆU CHUNG: 

- Địa chỉ: Khu 7, Thị Trấn Uyên Hƣng, Tân Uyên, Tỉnh Bình Dƣơng 

- Diện tích: 20,000 m
2
. 

- Diện tích xây dựng: 13,000 m
2
. 

- Mật độ xây dựng: 65%. 

- Số gian: 07 gian, mỗi gian rộng gần: 2.000m
2
. 

- Được xây dựng tháng 10 năm 2006 & đưa vào hoạt động vào tháng 10 năm 2007. 

- Công suất sản xuất của nhà máy bình quân 1.500 tấn/tháng, được trang bị hệ thống 

thiết bị sản xuất kèo thép tự động khép kín và hoàn chỉnh. 

NHÀ MÁY SẢN XUẤT 
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II. SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÔNG NĂNG NHÀ MÁY: 
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III. TỔNG HỢP CÔNG SUẤT NHÀ MÁY: 

1. Biểu đồ 

 

2. Bảng tổng hợp công suất: 

 

TT  

Tổng hợp các công tác 
Công suất 

(Tấn/năm) 

Công suất 

(Tấn/năm) 

XEM PHỤ LỤC 

ĐÍNH KÈM 

1 Công tác cắt phôi thép  48,200  

 - Bằng máy: Cắt thủy lực 42,322  
PL-CMCS- 1 

 - Bằng máy: Cắt trục vít 5,290  
PL-CMCS- 2 

 -Bắng máy Cắt OXY GAS 588  
PL-CMCS- 3 

2 Công tác gá tổ hợp (đính dầm I)  28,215 PL-CMCS- 4 

3 Công tác hàn dầm tổ hợp  36,338  

 Máy hàn tự động hồ quang chìm 17,987  
PL-CMCS- 5 

 Máy hàn bán tự động hồ quang chìm 18,351  
PL-CMCS- 6 

4 Công tác nắn thẳng dầm tổ hợp  39,677 PL-CMCS- 7 

5 Công tác hoàn thiện dầm tổ hợp  21,602 PL-CMCS- 8 

6 Công tác phun bi  22,043 PL-CMCS- 9 

7 Công tác sơn  36,738 PL-CMCS- 11 

CÔNG SUẤT CỦA NHÀ MÁY TRƢỜNG PHÖ 21,602 =Min( 1,2,3,4,5,6,7) 
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3. Các bảng tính toán chi tiết 

a) Máy cắt thủy lực 

 

CÔNG SUẤT SẢN XUẤT MÁY CẮT THỦY LỰC PL-CMCS- 1 

TT NỘI DUNG THAO TÁC KHỐI LƢỢNG ĐƠN VỊ GHI CHÚ 

1 TỐC ĐỘ CẮT 10 Giây/hành trình  

2 KHỐI LƢỢNG 1 CẤU KIỆN 94.2 Kg Phôi 10x200x6m 

3 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 1 GIỜ 30 Phút  

4 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 1 NGÀY 8 Giờ  

5 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 1 THÁNG 26 Ngày  

6 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 1 NĂM 12 Tháng  

7 SỐ LƢỢNG MÁY 1   

8 KHỐI LƢỢNG SẢN SUẤT 1 NĂM 42,322 Tấn  

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

-Max.Capacity – mild steel(45kg/mm2) 

-Max.Capacity-stainless steel(60kg/mm2) 

-Cutting length 

-Max.Cutting force 

-Frame throat 

-Rake angle adjustment 

-Strokes per minute 

-Number of hold – downs 

-Volume of oil tank 

-Back gauge distance 

-Motor power(380V/50HZ) 

-Weight(approx) 

-Length of machine 

-Width of machine 

-Height of machine 

16 

10 

6200 

850 

400 

0.5-2.5 

degree 

7-20 

32 

686 

1000 

37 

39000 

7135 

2550 

2870 

mm 

mm 

mm 

Kn 

mm 

 
/m 

pcs 

L 

mm 

kW 

kg 

mm 

mm 

mm 
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b) Máy cắt trục vít 

 

CÔNG SUẤT SẢN XUẤT MÁY CẮT TRỤC VÍT PL-CMCS- 2 

STT NỘI DUNG THAO TÁC KHỐI LƢỢNG ĐƠN VỊ GHI CHÚ 

1 TỐC ĐỘ CẮT 10 Giây/hành trình  

2 KHỐI LƢỢNG 1 CẤU KIỆN 11.775 Kg 
Phôi 

10x100x1.5m 

3 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 1 GIỜ 30 Phút  

4 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 1 NGÀY 8 Giờ  

5 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 1 THÁNG 26 Ngày  

6 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 1 NĂM 12 
Thán

g 
 

7 SỐ LƢỢNG MÁY 1   

8 KHỐI LƢỢNG SẢN SUẤT 1 NĂM 5,290 Tấn  

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

-Max.Capacity – mild steel(45kg/mm2) 

-Max.Capacity-stainless steel(60kg/mm2) 

-Cutting length 

-Max.Cutting force 

-Frame throat 

-Rake angle adjustment 

-Strokes per minute 

-Number of hold – downs 

-Volume of oil tank 

-Back gauge distance 

-Motor power(380V/50HZ) 

-Weight(approx) 

-Length of machine 

-Width of machine 

-Height of machine 

12 

  10 

2000 

850 

400 

0.5-2.5 

degree 

7-20 

32 

686 

1000 

37 

3000 

3300 

1550 

1870 

mm 

mm 

mm 

Kn 

mm 

 
/m 

pcs 

L 

mm 

kW 

kg 

mm 

mm 

mm 
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c) Máy cắt Oxy gas 

 

CÔNG SUẤT SẢN XUẤT MÁY CẮT OXY GAS PL-CMCS- 3 

STT NỘI DUNG THAO TÁC KHỐI LƢỢNG ĐƠN VỊ GHI CHÚ 

1 TỐC ĐỘ CẮT 10 Phút/m  

2 KHỐI LƢỢNG 1 CẤU KIỆN 94.2 Kg Phôi 10x200x6m 

3 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 1 GIỜ 30 Phút  

4 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 1 NGÀY 8 Giờ  

5 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 1 THÁNG 26 Ngày  

6 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 1 NĂM 12 Tháng  

7 SỐ LƢỢNG MÁY 5   

8 KHỐI LƢỢNG SẢN SUẤT 1 NĂM 588 Tấn  

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Model KT-5NX KT-8XB 

Chiều dày 

cắt 
Max 30 mm khi dùng 3 vòi cắt 

Tốc độ cắt 100 – 1000 mm/phút 80 – 800 mm/phút 

Ray Rộng 145 mm , dài 1820 mm Rộng 220 mm, dài 1800 mm 

Góc côn 0 - 45 0 – 45 

Mỏ cắt HC-312 HC-312 

Vòi cắt 3040GE hoặc 3051 có1,2, 3 vòi 3040GE hoặc 3051 có1,2, 3 vòi 

Trọng lượng 13 Kg 23.5 Kg 

Tùy chọn Cắt đường tròn  
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d) Máy gá tổ hợp 

 

CÔNG SUẤT SẢN XUẤT MÁY GÁ TỔ HỢP PL-CMCS- 4 

STT NỘI DUNG THAO TÁC KHỐI LƢỢNG ĐƠN VỊ GHI CHÚ 

1 TỐC ĐỘ GÁ 4 m/Phút  

2 KHỐI LƢỢNG 1 CẤU KIỆN 329.7 Kg I200x400x10x5, L=7m 

3 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 1 GIỜ 30 Phút  

4 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 1 NGÀY 8 Giờ  

5 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 1 THÁNG 26 Ngày  

6 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 1 NĂM 12 Tháng  

7 SỐ LƢỢNG MÁY 2   

8 KHỐI LƢỢNG SẢN SUẤT 1 NĂM 28,215 Tấn  
 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

- Kích thước thích nghi: 

+ Chiều cao bụng : 200-1500mm 

+ Chiều dày bụng : 6- 32mm 

+ Chiều dài bụng : 4000-15000mm 

+ Chiều rộng cánh : 150-600mm 

+ Chiều dày cánh : 6- 40mm 

+ Chiều dài cánh : 4000-150000mm 

+ Tốc độ tổ hợp : 500-6000mm/min 

- Kích thước : 39000x2600x3920mm(dài x rộng x cao) 
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e) Máy hàn tự động Hồ quang chìm 

 

CÔNG SUẤT SẢN XUẤT MÁY HÀN TỰ ĐỘNG HỒ QUANG CHÌM PL-CMCS- 5 

TT NỘI DUNG THAO TÁC KHỐI LƢỢNG ĐƠN VỊ GHI CHÚ 

1 TỐC ĐỘ HÀN 1.7 m/Phút  

2 KHỐI LƢỢNG 1 CẤU KIỆN 329.7 Kg I200x400x10x5, L=7m 

3 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 1 GIỜ 45 Phút  

4 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 1 NGÀY 8 Giờ  

5 
THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 1 

THÁNG 
26 Ngày 

 

6 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 1 NĂM 12 Tháng  

7 SỐ LƢỢNG MÁY 1  02 Đầu Hàn 

8 KHỐI LƢỢNG SẢN SUẤT 1 NĂM 17,987 Tấn  
 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

- Kích thước dầm chũ H thích nghi: 

+ Rộng : 150-800mm 

+ Cao : 200-1500mm 

+ Dài : 2000-15000mm 

- Tốc độ hàn : 250-2500mm/min (tùy theo kỹ thuật hàn) 

- Tốc độ cổng hàn : 4000mm/min 

- Kích thước : 2830x4450x3695mm(dài x rộng x cao) 
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f) Máy hàn bán tự động hồ quang chìm 

 

CÔNG SUẤT SẢN XUẤT MÁY HÀN BÁN TỰ ĐỘNG HỒ QUANG CHÌM PL-CMCS- 6 

STT NỘI DUNG THAO TÁC KHỐI LƢỢNG ĐƠN VỊ GHI CHÚ 

1 TỐC ĐỘ HÀN 1.2 m/Phút  

2 KHỐI LƢỢNG 1 CẤU KIỆN 245 Kg I185x300x8x5, L=7m 

3 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 1 GIỜ 35 Phút  

4 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 1 NGÀY 8 Giờ  

5 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 1 THÁNG 26 Ngày  

6 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 1 NĂM 12 Tháng  

7 SỐ LƢỢNG MÁY 5   

8 KHỐI LƢỢNG SẢN SUẤT 1 NĂM 18,351 Tấn  
 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

+ Điện áp vào 1pha 220VAC ± 15% 50/60Hz 

+ Công suất nguồn vào (KVA) 3.9 

+ Dải điều chỉnh dòng hàn (A) 10-180 

+ Điện áp ra khi hàn (V) 17.2 

+ Kích thước máy (mm) 371x155x295 

+ Thời gian khí trễ (s) 2.5 

+  Chiều dày vật hàn (mm) 0.3-8 

+ Tốc độ hàn  : 120-200mm/min 

+ Hiệu suất (%) 85 
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g) Máy nắn dầm 

 

CÔNG SUẤT SẢN XUẤT MÁY NẮN DẦM PL-CMCS- 7 

STT NỘI DUNG THAO TÁC KHỐI LƢỢNG ĐƠN VỊ GHI CHÚ 

1 TỐC ĐỘ NẮN 15 m/Phút  

2 KHỐI LƢỢNG 1 CẤU KIỆN 329.7 Kg I200x400x10x5, L=7m 

3 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 1 GIỜ 45 Phút  

4 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 1 NGÀY 8 Giờ  

5 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 1 THÁNG 26 Ngày  

6 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 1 NĂM 12 Tháng  

7 SỐ LƢỢNG MÁY 1   

8 KHỐI LƢỢNG SẢN SUẤT 1 NĂM 39,677 Tấn  

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

 + Chiều rộng than dầm 

+ Chiều dày thân 

+ Chiều cao tối thiểu cánh 

+ Vật liệu 

+ Vận tốc nắn 

+ Kích thước máy 

+ Trọng lượng máy 

+ Chiều rộng cạnh 

+ Chiều dài dầm H 

: 200-800 

: <= 40mm 

: 350mm 

: Q235A 

: 18m/min 

: 3500x1500x1700mm 

: 9000 Kg 

: +- 1mm/500mm 

: +- 5mm/10.000mm 
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h) Máy hàn hồ quang 

 

CÔNG SUẤT SẢN XUẤT MÁY HÀN HỒ QUANG PL-CMCS- 8 

TT NỘI DUNG THAO TÁC KHỐI LƢỢNG ĐƠN VỊ GHI CHÚ 

1 TỐC ĐỘ HÀN 0.35 m/Phút  

2 KHỐI LƢỢNG 1 CẤU KIỆN 329.7 Kg I200x400x10x5, L=7m 

3 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 1 GIỜ 50 Phút  

4 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 1 NGÀY 8 Giờ  

5 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 1 THÁNG 26 Ngày  

6 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 1 NĂM 12 Tháng  

7 SỐ LƢỢNG MÁY 30 Bộ  

8 CHIẾU DÀI DƢỜNG HÀN 1 CẤU KIỆN 20 m  

9 KHỐI LƢỢNG SẢN SUẤT 1 NĂM 21,602 Tấn  

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Chi tiết/Model Đ/vị VMAG – 350 VMAG – 500 

Điện áp vào V AC 380 

Tần số Hz 50/60 

Công suất KVA 13.7 24.5 

Dòng vào định mức A 21 37 

Điện áp không tải V 58 70 

Phạm vi điều chỉnh dòng hàn A 60 – 350 60 – 500 

Phạm vi điều chỉnh điện áp hàn V 17 – 32 17 – 39 

Chu kỳ tải % 60 

Hiệu suất làm việc % ≥ 0.89 

Hệ số công suất Cos φ 0.87 

Đường kính dây hàn Ø 0.8 – 1.2 1.0 – 1.6 

Loại dây sử dụng  Dây đặc/dây lõi thuốc 

Kích thước máy mm 576 x 297 x 574 636 x 322 x 584 

Trọng lượng máy kg 40 50 

Cấp cách điện  F 

Cấp bảo vệ  IP23 
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i) Máy phun bi 

 

CÔNG SUẤT SẢN XUẤT MÁY PHUN BI PL-CMCS- 9 

TT NỘI DUNG THAO TÁC KHỐI LƢỢNG ĐƠN VỊ GHI CHÚ 

1 TỐC ĐỘ PHUN 2.5 m/Phút  

2 KHỐI LƢỢNG 1 CẤU KIỆN 494.55 Kg I200x400x10x5, L=7m 

3 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 1 GIỜ 50 Phút  

4 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 1 NGÀY 8 Giờ  

5 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 1 THÁNG 26 Ngày  

6 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 1 NĂM 12 Tháng  

7 SỐ LƢỢNG MÁY 1 Bộ  

8 KHỐI LƢỢNG SẢN SUẤT 1 NĂM 22,043 Tấn  
 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

+ Kích thước (rộng x cao) : 800x1600mm 

Dài : 3500-15 000mm 

+ Máy phun hạt, loại( Kiểu) : Q034 08 bộ 

+ Định lượng phun hạt : 220kg/phút 

+ Công suất mô- tơ : 11KW 

+ Tốc độ xử lý vật phun : 0.6- 3.0m/phút 

+ Khả năng của hệ thống hoàn phục vật liệu : 120T/giờ 
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j) Máy cán xà gồ 

 

CÔNG SUẤT SẢN XUẤT MÁY CÁN XÀ GỒ PL-CMCS- 10 

STT NỘI DUNG THAO TÁC 
KHỐI 

LƢỢNG 
ĐƠN VỊ GHI CHÚ 

1 TỐC ĐỘ CÁN 3.5 M/Phút  

2 KHỐI LƢỢNG 1 CẤU KIỆN 5.26 Kg C200x50x2mm, L=1m 

3 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 1 GIỜ 50 Phút  

4 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 1 NGÀY 8 Giờ  

5 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 1 THÁNG 26 Ngày  

6 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 1 NĂM 12 Tháng  

7 SỐ LƢỢNG MÁY 2 Bộ  

 KHỐI LƢỢNG SẢN SUẤT 1 NĂM 4,595 Tấn  

 

 

 

 

THÔNG SỐ KỸ 
THUẬT 

Phần xả tole : Cụm xả tole trọng tải 4 tấn , xả theo máy , độ bung 400-500 Số lượng : 01 trục 

Kích thước DxRxC#8000x1000x1600mm 

16 cặp trục cán tạo hình , cốt cán đk 70mm 

Tổng số con lăn cán : 76 con lăn cán được qua trui mài bề mặt 

Phần cán 

o Các lô cán đều được trui thấm và mạ crom cứng với độ dày 0.8mm 

o Máy cán theo kiểu căng bề mặt 
o Moto điện : 

20HP Truyền 
động 

o Đầu bơm YUKEN 47cm3/vòng(Taiwan) 

o Van đầu bơm thủy lực chạy 2 cấp tốc đo khi dừng hoặc khỏi động 

o Moto thủy lực 5 piston 800cc/vòng , giảm tốc qua bánh răng nhông 

o Xích tải mái Rs120 
o 11 hộp dao cắt hình ,04 bộ đục 50,80,120,160mm,01 dao cắt 

phẳng Cắt tự động 

o 01 ben cắt hình Dk 200mm 

o 01 ben đục lỗ Dk 140mm 

o 01 ben cắt phẳng Dk 125mm 

o Dùng PLC MITSUBISHI điều khiển 
o Màn hình hiển thị GOT 920 
o Tự báo hiệu cắt đuôi tole cuối quá trình 



Phugiacons.vn  

                                                                                                  
  

 

                                                                                                                                                          14 

k) Máy phun sơn 

 

CÔNG SUẤT SẢN XUẤT MÁY PHUN SƠN PL-CMCS- 11 

STT NỘI DUNG THAO TÁC KHỐI LƢỢNG ĐƠN VỊ GHI CHÚ 

1 TỐC ĐỘ SƠN 5 m2/Phút  

2 KHỐI LƢỢNG 1 CẤU KIỆN 39.25 Kg 1m2 bề mặt thép 5mm 

3 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 1 GIỜ 30 Phút  

4 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 1 NGÀY 8 Giờ  

5 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 1 THÁNG 26 Ngày  

6 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 1 NĂM 12 Tháng  

7 SỐ LƢỢNG MÁY 5 Bộ  

 KHỐI LƢỢNG SẢN SUẤT 1 NĂM 36,738 Tấn  
 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

No Mô tả Description 

 

 

 

 

 
 

1 

Máy phun sơn Airless kiểu piston 

Model: HK 63.1 - Korea 

Áp lực làm việc: 6300 psi max (440 bar) 

Lưu lượng ở 60cpm: 11.8 lít/ph 

Áp lực khí đầu vào: 100 psi max 

Bao gồm: 

1 x Súng Silver Plus 5000psi và béc sơn, 

Graco - USA 

1 x Dây phun sơn 1/4" x 15M, 6000 psi, 

Korea 

1 x Khớp xoay súng sơn, Korea 

Machine Airless spray paint, Air-Operated Piston 

Pumps 

Model: HK 63.1-Korea 

Maximum fluid outlet pressure: 6300 psi ( 440 bar) 

Fluid flow 60cpm: 11.8 lít/minute 

Maximum air input pressure: 100 psi 

Include: 

1 x Gun Silver Plus 5000psi and tip, Graco - USA 

1 x airless hose 1/4" x 15M, 6000 psi, Korea 

1 x Gun swivel, Korea 
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IV. QUY TRÌNH SẢN XUẤT CẤU KIỆN TẠI NHÀ MÁY 
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1. Giai đoạn 1: Cắt phôi 

- Nhà máy thực hiện giai đoạn giai đoạn đầu tiên là cho ra phôi thép tấm, còn gọi là 

cắt phôi. 

- Trước khi cắt phải kiểm tra độ dày, chất lượng bề mặt thép tấm, làm sạch sơ bộ thép 

tấm. 

- Sau khi lấy dấu đường cắt, dùng máy cắt tự động (máy chặt) & máy cắt bán tự 

động để cắt (rùa cắt). 

- Đường cắt phải chính xác, liên tục, không vượt quá dung sai cho phép. 

- Quản lý kỹ thuật: 01 kỹ sư giám sát kỹ thuật. 

2. Giai đoạn 2: Gá I (Tổ hợp) 

- Các sản phẩm giai đoạn 1, chi tiết cánh bụng được tổ hợp lại. Việc tổ hợp cánh 

bụng. 

- Được thực hiện bằng bằng máy tự động gá đính dạng đứng hoặc dạng nằm. 

- Phải đảm bảo đúng hình dạng kết cấu, độ lệch tim, độ  phẳng, độ vuông  góc… của 

cấu  kiện. 

- Các mối hàn đính tạm thời phải được phải đảm bảo đủ chắc trước  khi  qua công  

đoạn hàn. 

- Quản lý kỹ thuật: 01 kỹ sư giám sát kỹ thuật. 

3. Giai đoạn 3: Khoan lỗ, đột lỗ 

- Tạo lỗ các bát liên kết và các chi tiết phụ khác bằng máy khoan lỗ, hoặc máy đột 

lỗ, đảm bảo kích thước hình học của lỗ khoan không ảnh hưởng đến tính chất cơ lý 

của thép. 

- Quá trình khoan lỗ được thực hiện song song với quá trình sản xuất các cấu kiện. 

- Quản lý kỹ thuật :01 kỹ sư giám sát. 

4. Giai đoạn 4: Hàn cấu kiện 

- Cấu kiện được đưa vào hàn bằng công nghệ hàn hồ quang chìm tự động và bán tự 

động. 

- Đảm bảo chất lượng đường hàn theo đúng thiết kế. 

- Trước khi hàn, công tác chuẩn bị mối hàn phải được thực hiện phù hợp với qui 

trình hàn, mài sạch xỉ, vệ sinh 2 bên tim đường hàn.sau mỗi mối hàn xỉ hàn và các 

vẩy bắn tóe phải được xử lý để không ảnh hưởng tới mối hàn kế tiếp. 

- Các phương pháp hàn: hàn hồ quang chìm, hàn que, hàn CO2. 

- Đây là công đoạn quan trọng nên đòi hỏi việc hàn đúng quy trình, đúng kỹ thuật. 

- Các phương pháp kiểm tra bằng mắt và dụng cụ đo chiều cao đường hàn phải được 

kiểm tra trong suốt quá trình hàn bởi các bộ phận kỹ thuật. 

- Quản lý kỹ thuật: 01 kỹ sư giám sát. 
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5. Giai Đoạn 5: Nắn dầm I 

- Trong quá trình  hàn xảy ra hiện tượng biến dạng hàn làm cong bề mặt bản cánh và 

cấu kiện. Cấu kiện được đưa vào nắn bằng máy nắn dầm tự động để làm phẳng bề 

mặt bản cánh đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật cho cấu kiện sau khi hoàn chỉnh. 

- Quản lý kỹ thuật: 01 kỹ sư quản lý. 

- Máy nắn dầm tự động. 

6. Giai Đoạn 6: Gá hàn chi tiết 

- Giai  đoạn này là giai đoạn quan trọng. Cấu kiện được phân loại đưa vào cắt chỉnh 

gá các bát liên kết gân gia cường và các chi tiết cấu tạo để đảm bảo các yêu cầu về 

kỹ thuật, kích thước, độ dốc đúng với yêu cầu thiết kế của một cấu kiện trong tổng 

thể dự án. 

- Quản lý kỹ thuật: 02 kỹ sư giám sát. 

7. Giai Đoạn 7: Kiểm tra chất lƣợng đƣờng hàn, chất lƣợng cấu kiện và vệ sinh cấu 

kiện. 

- Cấu kiện trải qua các giai đoạn trên đã hoàn thiện phần thô được vệ sinh các 

đường ba via, mài mép các chi tiết, vệ sinh xỉ hàn, kiểm tra lại các chi tiết kỹ thuật, 

kiểm tra các khuyết tật đường hàn trước khi đưa vào công tác phun bi. 

8. Giai Đoạn 8: Phun bi 

- Làm sạch cấu kiện bằng máy phun bi tự động (tám vòi phun) với những hạt bi thép 

nhỏ hình tròn và tam giác, với lực phun lớn làm sạch và tạo độ nhám cho bề mặt 

cấu kiện kết cấu thép để đảm bảo cho chật lượng công tác sơn. 

- Quản lý kỹ thuật: 01 kỹ sư quản lý. 

9. Giai Đoạn 9: Sơn hoàn thiện 

- Cấu kiện sau khi hoàn thiện, vệ sinh và phun bi được sơn bằng Máy phun sơn hiện 

đại của Mỹ với áp suất cao 150Mpa, đảm bảo chiều dày lớp sơn từ 30-35 µm/ 01 

lớp sơn. 

- Sơn 01 lớp chống gỉ. 

- Sơn 02 lớp hoàn thiện. 

- Việc kiểm tra bề mặt và độ dày của lớp sơn có nhân việc kỹ thuật phụ trách nhằm 

đảm bảo sản phẩm đạt độ thẩm mỹ cao. 

10. Tổng kết 

- Với mỗi công đoạn sản xuất đều có bộ phận giám kỹ thuật kiểm tra kỹ lưỡng từ lúc 

bắt đầu đến khi kết thúc công đoạn đó. 

- Trước khi chuyển qua giai đoạn tiếp theo, bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra lại, nếu 

đạt mới nhận để cho sản xuất bước tiếp theo, nhằm hạn chế sự chủ quan trong quá 

trình sản xuất, đảm bảo chất lượng công trình. 
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V.  MÁY MÓC THIẾT BỊ SỬ DỤNG TẠI NHÀ MÁY 

TÊN MÁY MÁY CẮT PHÔI 

Kiểu máy Dùng máy cắt tự động – máy chặt 

Nước Sản xuất Trung Quốc 

Năm sản xuất 2010 

Tình trạng máy Hoạt động tốt Sở hữu Truongphusteel 

 

 
Thông số kỹ thuật 

YSD - HUANGSHI HUAXIN MACHINERY & EQUIPMENT CO.LTD 

TYPE : HGS 62/16 SERIES NO : 100372 

MAXCAP : 16x62000 mm   

MAX GW : 38000 Kg DATE : 09/2010 

VOLTAGE : 380 V 50 Hz POWER : 37 KW 

Giai đoạn Hình ảnh sử dụng tại nhà máy 

 

 

 

 

 

Công nhân đang cho 

tấm Thép Tấm dài 

6m dày 16mm vào 

máy Chặt YSD 

 

 

 

 

 

 

 
Công nhân đang 

Định vị vị trí cắt 
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TÊN MÁY MÁY CÁN XÀ GỒ 

Kiểu máy  

Nước Sản xuất Việt Nam 

Năm sản xuất 2010 

Tình trạng máy Hoạt động tốt Sở hữu Truongphusteel 

  

Giai đoạn Hình ảnh sử dụng tại nhà máy 
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TÊN MÁY MÁY GÁ TỔ HỢP 

Kiểu máy  

Nước sản xuất Trung Quốc 

Năm sản xuất 2008 

Tình trạng máy Hoạt động tốt Sở hữu Truongphusteel 

Thông số kỹ thuật  

Giai đoạn Hình ảnh sử dụng tại nhà máy 

 

 

 

 

 

 

 

Công nhân đang đưa 

dầm I vào máy hàn 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Công nhân đang làm 

việc tài nhà máy 

TPS 
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TÊN MÁY MÁY CHẶT NHỎ DÙNG ĐỂ CHẶT BÁT LK 

Kiểu máy  

Nước ản xuất Japan 

Năm sản xuất 2008 

Tình trạng máy Hoạt động tốt Sở hữu Truongphusteel 

Giai đoạn Hình ảnh sử dụng tại nhà máy 

 

 

 

 

 

 
Công nhân đang 

đưa dầm I vào 

máy hàn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Công nhân đang 

làm việc tại nhà 

máy Trường Phú 
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TÊN MÁY H-BEAM AUTOMATIC ASSEMBLYING MACHINE 

Kiểu máy MÁY HÀN TỰ ĐỘNG (HÀN HỒ QUANG CHÌM) 

Nước Sản xuất Trung Quốc 

Năm sản xuất 2008 

Tình trạng máy Hoạt động tốt Sở hữu Truongphusteel 

 
 

Thông số kỹ 

thuật 

Product moder : 1500 Materia : Q235A 

Flange width : 1500-600 AssemBlying Speed : 0.5-6 m/min 

Flange width : 1500-600 Transmission power : 4 Kw 

Flange thickness : 6-40mm Serial number : 966 

Web Max Height :1500mm   

Web Min Height : 200mm Production date : 2008_6 

Giai đoạn Hình ảnh sử dụng tại nhà máy 

 

 

 

 

 

 

Công nhân 

đang đưa dầm I 

vào máy hàn 

 

 

 

 

 

 

 
Kỹ sư kiểm tra 

đường hàn 
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TÊN MÁY MÁY HÀN RÙA BÁN TỰ ĐỘNG 

Kiểu máy  

Nước Sản xuất Korea 

Năm sản xuất 2008 

Tình trạng máy Hoạt động tốt Sở hữu Truongphusteel 

  

Giai đoạn Hình ảnh sử dụng tại nhà máy 

 

 

 

 

 

 

Công nhân đang đưa 

dầm I vào máy hàn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong mỗi giai đoạn 

sản xuất, kỹ sư kiểm 

tra mối hàng từng 

sản phẩm 
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TÊN MÁY MÁY NẮN DẦM 

Kiểu máy Thiết bị nắn dầm chữ H 

Nước sx Trung Quốc 

Năm sản xuất 2008 

Tình trạng máy Hoạt động tốt Sở hữu Truongphusteel 

 
Thông số kỹ 

thuật 

 Độ rộng thanh dầm mm 150-600 200-800 180-800 200-800  

Độ dày thanh dầm mm 6-20 6 - 40 6-60 6-80  

Tốc độ nắn thẳng mm/phút 8500 18000 6150 6560  

Công suất động cơ kw 7 25 37 52  

Trọng lượng kg   28000 30000  

Giai đoạn Hình ảnh sử dụng tại nhà máy 

 

 

 

 

 
 

Công nhân đang 

đưa dầm I vào 

máy hàn 

 

 

 

 

 

 

 
Công nhân đang 
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TÊN MÁY GIAI ĐOẠN LÀM CHI TIÉT 

Kiểu máy  

Nước Sản xuất Trung Quốc 

Năm sản xuất 2008 

Tình trạng máy Hoạt động tốt Sở hữu Truongphusteel 

 

 
Thông số kỹ thuật 

Moder no : DRH-17 Mfg date :1962.4 

Moder no : DRH-17 Mfg date :1962.4 

Job no : M-438 Mach no :240 

Osaka kikoco.Ltd 

Osaka Japan 
 

Giai đoạn Hình ảnh sử dụng tại nhà máy 

 

 

 

 

 

 

Công nhân đang đưa 

dầm I vào máy hàn 

 

 

 

 

 

 

 

Công nhân đang làm 

việc tại nhà máy 

TPS 
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TÊN MÁY MÁY PHUN BI TỰ ĐỘNG 

Kiểu máy  

Nước Sản xuất Trung Quốc 

Năm sản xuất 2008 

Tình trạng máy Hoạt động tốt Sở hữu Truongphusteel 

  

Giai đoạn Hình ảnh sử dụng tại nhà máy 

 

 

 

 

 

 

 

dầm I vào máy phun 

bi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dầm I đang được 

phun bi tự động 
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TÊN MÁY MÁY CÁN TÔN 

Nước Sản xuất VIỆT NAM 

Năm sản xuất 2008 

Tình trạng máy Hoạt động tốt Sở hữu Truongphusteel 

 

 

 
Thông số kỹ thuật 

Moder no : DRH-17 Mfg date :1962.4 

Moder no : DRH-17 Mfg date :1962.4 

Job no : M-438 Mach no :240 

Osaka kikoco.Ltd 

Osaka Japan 

Song song với các công đoạn sản xuất, nhà máy tiến hành cán xà gồ, dập đai tole 

và máy cán tole. 

Quản lý kỹ thuật : 01 Kỹ sư quản lý 

Giai đoạn Hình ảnh sử dụng tại công trƣờng 

  

 

 

 

 

 
Máy Cán Tôn dùng 

tại công trường 
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TRANG THIẾT BỊ THI CÔNG: 

Để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả đầu tư, Phú Gia luôn trang bị đầy đủ trang thiết bị thi 

công. Luôn cập nhật & nghiên cứu những máy móc hiện đại, những công nghệ tiên tiến nhất để 

áp dụng ngay vào công trình xây dựng. 
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DANH MỤC MỘT SỐ MÁY MÓC – DỤNG CỤ THI CÔNG 

LIST CONSTRUCTION MACHINERY MAIN 

 

STT TÊN THIẾT BỊ 

NHÃN 

HIỆU 

NGUỒN 

GỐC 

CÔNG 

SUẤT 

NĂM 

SẢN 

XUẤT 

SỐ 

LƢỢNG 

SỞ 

HỮU 

1 

 

Máy cắt sắt 

 
 

Nhật 

 
1.5 -5HP 

 

2009 
4 cái 

Sở 

hữu 

2 

 

Máy uốn sắt 

 

 

 

T.Quốc 

Nhật 

 

1 – 3HP 
2008 

2010 
3 cái 

Sở 

hữu 

3 

 

Máy duỗi thép 

 

Nhật 

 

 

1/2 HP 

1 HP 

 

2008 

2010 
6 cái 

Sở 

hữu 

4 

 

Máy cắt gạch  

 
 

Nhật 

T.Quốc 
1.5HP 2008 4 cái 

Sở 

hữu 

 

http://www.vatgia.com/3291/578328/kunwoo-kmc-25h.html
http://www.vatgia.com/3291/578328/kunwoo-kmc-25h.html
http://www.vatgia.com/3291/614365/kunwoo-krb-25.html
http://www.vatgia.com/3291/614365/kunwoo-krb-25.html
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5 

 

Máy hàn 

 

Việt 

Nam 

150 – 

300HP 
2008 3 cái 

Sở 

hữu 

6 

 

Máy trộn bê tông 

 

 

 

Việt 

Nam 

Trung 

Quốc 

 

 

500 lít 

250 lít 

 

2008 

 

1 cái 

4 cái 

 

Sở 

hữu 

7 

Máy cắt cầm tay 

 
 

Bosh, 

Makita 

(Đức, 

Nhật) 

500 -

1.500W 
2008 4 cái 

Sở 

hữu 

8 

 

 

Máy khoan 

 
 

Bosh, 

Makita 

(Đức, 

Nhật) 

 
2008 

2009 
3 cái 

Sở 

hữu 

9  Việt 250 – 2008 5 cái Sở 

http://www.vatgia.com/5064/416344/m%C3%A1y-tr%E1%BB%99n-b%C3%AA-t%C3%B4ng-nghi%C3%AAng-%C4%91%E1%BB%99ng-c%C6%A1-diezen-r%E1%BB%93ng-vi%E1%BB%87t-d6-d8.html
http://www.vatgia.com/5064/416344/m%C3%A1y-tr%E1%BB%99n-b%C3%AA-t%C3%B4ng-nghi%C3%AAng-%C4%91%E1%BB%99ng-c%C6%A1-diezen-r%E1%BB%93ng-vi%E1%BB%87t-d6-d8.html
http://www.vatgia.com/maynhapkhau&module=product&view=detail&record_id=703404
http://www.vatgia.com/6192/698728/bosch-skil-12-34.html
http://www.vatgia.com/6192/698728/bosch-skil-12-34.html
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Máy đầm dùi 

 

Nam 

T.Quốc 

500W 2009 hữu 

10 

 

Máy bơm nước 

 

 
 

Việt 

Nam 

Ý 

 

1HP 

5HP 

10HP 

 

2008 

2010 
3 cái 

Sở 

hữu 

11 

Máy phát điện 

 

Nhật 
15 KVA 

200KVA 
2009 2 cái 

Sở 

hữu 

http://tongdailymay.com/vi/category/727/6.html
http://tongdailymay.com/vi/category/727/6.html
http://tongdailymay.com/vi/category/758/11.html
http://tongdailymay.com/vi/category/755/11.html
http://maymoc.com.vn/component/page,shop.product_details/category_id,19/flypage,flypage/product_id,50/option,com_virtuemart/Itemid,26/
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12 

Máy thủy bình 

 

Nhật  2009 3 cái 
Sở 

hữu 

13 

Máy kinh vĩ 

 

 
 

Nhật  2009 1 cái 
Sở 

hữu 

13 

Máy toàn đạc 

 

 

 

Nhật  2009 1 cái 
Sở 

hữu 

14 

 

Máy tời 

Nhật 
1200kg 

 

2008 

 
5 cái 

Sở 

hữu 
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15 

Máy đầm cóc 

 

Nhật 

 
1.000 kg 2008 2 cái 

Sở 

hữu 

16 

Máy đầm bàn  

 

Việt 

Nam 

T.Quốc 

2.2 KW 2008 2 cái 
Sở 

hữu 

 

17 

Máy đục bê tông 

 

Nhật 

 

1240W 

1050W 

 

2010 

 

2 cái 

 

Sở 

hữu 

http://diaocxaydung.vn/vlxd/660-may-dam.html
http://tongdailymay.com/vi/category/592/13.html
http://tongdailymay.com/vi/category/595/13.html
http://tongdailymay.com/vi/category/595/13.html
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18 

 

Máy mài 

 
 

Nhật 

 

720W 

 

2008 

 

2 cái 

 

Sở 

hữu 

19 

 

Máy vận thăng 

 

Việt 

Nam 

 

1500kg 

 

2008 

 

2 cái 

 

Sở 

hữu 

20 

Cốp pha ván phủ phim 

 

Takcom 

 

1.22x2.4

4 

 

2016 

1000 

Tấm 

 

Sở 

hữu 

21 

Cây chống sàn, tăng đơ, kích 

 

Việt 

Nam 
 2009 1500 cây 

Sở 

hữu 

http://www.vatgia.com/3317/376357/maktec-mt953.html
http://www.vatgia.com/3317/376357/maktec-mt953.html
http://www.vatgia.com/2499/500560/gjj-sc150td.html
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22 

Giàn giáo 

 

Việt 

Nam 
 2008 

 

70 bộ 

 

Sở 

hữu 

23 

Xe rùa  

 

Việt 

Nam 
 2010 20 cái 

Sở 

hữu 

24 

Thước thép  

 

Nhật  2008 5cái 
Sở 

hữu 

25 

 

Thước thủy 

Nhật  2008 4 cái 
Sở 

hữu 

http://vinhloicorp.com/product/detail/385/GIaN-GIaO-1m53---khong-dau-noi.html
http://vinhloicorp.com/product/detail/385/GIaN-GIaO-1m53---khong-dau-noi.html
http://vinhloicorp.com/product/detail/382/GIaN-GIaO-0-.9-m---khong-dau-noi.html
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26 

 

Thước lade 

 
 

 

Đức  2009 5 cái 
Sở 

hữu 

27 

 

 

 

Xe đào 

 

 

 
 

 

Nhật 0,5m3 2008 1 cái 
Sở 

hữu 

28 

 

 

Xe ủi 
Nhật D3 2008 

 

1 chiếc 

 

Sở 

hữu 
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29 

 

Xe tải nhỏ 

 
 

T.Quốc 5m3 2008 1 chiếc 

Sở 

hữu 

 

30  

 

Cẩu tháp D5013 

 

 

T.Quốc 6,0 tấn 2012 1 chiếc 
Sở 

hữu 
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QUY TRÌNH THIẾT KẾ & THI CÔNG 
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AN TOÀN LAO ĐỘNG 
 

 BIỆN PHÁP ATLD – VSMT – PCCC 
 

I. CHÍNH SÁCH AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE CỦA NHÀ THẦU 

- Nguồn nhân lực trong tổ chức của Phú Gia Group được xem là tài sản quý giá nhất. Chúng 

tôi đặt vấn đề an toàn sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường vào vị trí ưu tiên cao nhất và 

xem đây là trách nhiệm của Phú Gia trong việc đảm bảo rằng các điều kiện làm việc sẽ 

không ảnh hưởng tới sức khỏe và an toàn của người lao động và không gây nguy hại cho 

môi trường 

- Nhằm duy trì một nền văn hóa mà ở đó An toàn và Sức khỏe Lao Động đóng vai trò quan 

trọng, chính vì thế Phú Gia muốn tạo ra một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh để 

công nhân viên cảm thấy tự hào về những gì đã đạt được và nhận ra rằng mỗi cá nhân viên 

đóng góp và tuân thủ nội quy để tạo nên môi trường làm việc an toàn 

1. Cam kết 

- Chính sách của Phú Gia là các công việc phải được thi công một cách an toàn và hiệu quả 

tại tất cả các công trình. An toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường được xem là điều kiện 

tiên quyết cho toàn bộ hoạt động của Công ty 

2. Mục tiêu 

- Mọi cá nhân đều phải được huấn luyện và kiểm tra quy định an toàn để làm việc an toàn đạt 

hiểu quả cao, tránh rủi ro cho mọi nhân viên công ty. 

- Không ai bị thương hoặc suy yếu sức khỏe khi làm việc hoặc tham quan công trình. 

- Tích cực đấu tranh và loại trừ sự cố tai nạn. 

- Mọi cá nhân công nhân viên chung tay góp sức xây dựng công trình sạch và lâu bền. 

3. Biện pháp 

- Tiêu chuẩn sẽ được toàn bộ thành viên Ban lãnh đạo thiết lập để tạo ra một môi trường làm 

việc an toàn. Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường được lập thành 

văn bản, áp dụng và duy trì theo sổ tay thủ tục Phú Gia Group. 

- Việc áp dụng tại nơi làm việc của Phú Gia Group chủ yếu được thực hiện bằng việc sử dụng 

bộ biểu mẫu tiêu chuẩn, biện pháp thi công, quy trình kiểm tra và huấn luyện. 

- Các vấn đề về an toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường khi thực thi sẽ có tính chất thiết 

thực, hiệu quả và có tính cưỡng chế. 

4. Cụ thể: 

- Tuyển nhân viên có năng lực. 

- Huấn luyện an toàn lao động cho nhân viên theo định kỳ hàng tháng. 

- Thực hiện Bảo Hiểm Y Tế cho tất cả công nhân viên. 

- Khám sức khỏe cho tất cả nhân viên định kỳ hàng năm. 

- Trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động phù hợp cho từng công việc. 

- Siết chặt các quy định về an toàn nơi làm việc 

- Thiết lập hệ thống trang thiết bị, biển báo, rào chắn an toàn tại nơi làm việc. 
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- Dự báo và tích cực loại bỏ tất cả các mối nguy hiểm có thể xảy ra tại nơi làm việc.. 

- Sử dụng và bảo trì  thiết bị máy móc theo tiêu chuẩn, quy định. Đảm bảo người vận hành 

máy móc phải có đủ chuyên môn và năng lực. 

- Giữ nơi làm việc luôn sạch sẽ, ngăn nắp và lành mạnh 

- Luôn học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn để công việc được tốt hơn, đảm bảo công trình 

sau tốt hơn công trình trước. 

II. VỆ SINH MÔI TRƢỜNG 

 Yêu cầu chung: 

 Việc đảm bảo vệ sinh công trường cũng như trong khu vực là trách nhiệm của mọi Nhà thấu 

thi công bất cứ lúc nào. 

 Biện pháp thực hiện: 

 Sắp xếp gôm gọn mọi thứ theo đúng tổng mặt bằng thi công. Cuối mỗi tuần Lfm tổng vệ sinh 

công trường.  

 Phế phẩm, phế liệu được thug om và chuyển đi theo phương pháp kín không gây bụi bặm, 

tiếng ồn. Phế thải trước khi đưa xuống để chuyển đi được phun nước làm ẩm từng lớp. Các xe 

chở vật liệu, phế thải ra vào công trường đêàu được phủ bạt che đậy cẩn thận và được vận 

chuyển ra vào công trình ngoài giờ hành chính, hạn chế tối đa mọi ảnh hưởng của công tác thi 

công tới xung quanh 

 Phế thải xây dựng được tập kết vào một vị trí trong công xưởng sau đó chuyển ra nơi đổ theo 

quy định của thành phố. 

 Vệ sing công nghiệp đuoẹc tiến hành thường xuyên, trước khi tiến hành vệ sinh thu donnj hiện 

trường phải tưới nước chống bụi. Vào cuối buổi làm việc tất cả mọi công nhân đều phải dọn vệ 

sinh sạch sẽ vị trí làm việc của mình. Làm ngày nào thu dọn ngày đó. Làm chỗ nào thu dọn chỗ 

đó. Tổ chức dọn vệ sinh hang tuần và tổng vệ sinh hang tháng, sắp xếp lại kho lán nguyên vật 

liệu xe máy ngăn nắp gọn gàng. 

 Làm hệ thống thoát nước mặt, nước sản xuất và nước sinh hoạt hợp lý và hợp vệ sinh, đảm 

bảo mặt bằng công trường luôn khô ráo, sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gang. 

 Vì toàn bộ nước thải của công trường được thoát ra song, toàn bộ nước thải bề mặt và nước 

thi công xử lý bằng hố ga tạm để lắng đọng bùn đất, rác thải trước khi thoát ra môi trường công 

cộng. 

 Nhà thầu sẽ liên hệ với cơ quan môi trường đô thị địa phương để chuẩn bị vị trí tập kết rác 

thải, đảm bảo rác thải được chuyển đi trong ngày. 

 Như vậy ngoài mục đích xây dựng một công trình đảm bảo chất lượng, có kỹ thuật và mỹ 

thuật tốt nhất đáp ứng các nhu cầu của Chủ đầu tư với thời giant hi công ngắn nhất. 

 Tổ chức hệ thống vệ sinh nam, nữ riêng biệt, có đủ vòi rửa theo quy định của luật lao động 

hiện hành. Tạo môi trường làm việc thông thoáng, đủ ánh sáng không bụi bẩn, không tiếng ồn, 

tiếng động vượt quá mức để bảo vệ sức khỏe cho chính công nhân xây dựng. 
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III. BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN LAO ĐỘNG 

1. Yêu cầu chung 

- Tính mạng CBCNV, thiết bị thi công được mua bảo hiểm theo đúng quy định hiện  hành 

của nhà nước. 

- Công nhân được trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, phải qua khóa học An toàn lao 

động và bố trí nơi làm việc thích hợp. 

- Tổ chức bộ phận y tế chăm lo phục vụ sức khỏe, sơ cứu tại công trường. 

- Thường xuyên tổ chức giám sát, kiểm tra nhằm nhắc nhở công nhân thực hiện nghiêm túc 

về an toàn lao động tại công trường. 

- Các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kiểm định phải được kiểm định mới cho phép đưa 

vào sử dụng. 

- Trên công trường đảm bảo các yêu cầu sau: 

 Bố trí mặt bằng hợp lý thuận lợi cho thi công và ĐBGT. 

 Hệ thống chiếu sáng đầy đủ. 

 Có công trình vệ sinh, tủ thuốc y tế. 

 Có sổ nhật ký An toàn lao động.           

 Có đầy đủ các bảng  hiệu, bảng cấm, nội quy An toàn lao động. 

2. Quy trình quản lý an toàn lao động và vệ sinh trên công trƣờng 

Stt Nội dung công việc 

Kiểm tra nghiệm thu 

Nhà thầu 

kiểm tra 

CĐT/ 

TVGS 

A HÀNH ĐỘNG PHÒNG NGỪA 

1 An toàn lao động 

 - Trang bị đồ bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân x x 

 - Lập Ban An Toàn Lao Động phục vụ công trường x  

 
- Công nhân phải có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để 

làm việc 

x x 

 - Công nhân được đào tạo về an toàn lao động x  

 - Phải buộc đai an toàn khi làm việc trên cao x  

 - Các xe máy, thiết bị phải được kiểm tra định kỳ x x 

 
- Nhân lực điều khiển xe máy phải được đào tạo và có 

bằng cấp 

x  

 
- Các dây dẫn điện phải được bọc kín, mắc trên giá đỡ 

chắc chắn 

x  

 - Lập hàng rào bảo vệ xung quanh công trường x x 

 - Đặt biển báo tại các khu vực nguy hiểm x x 

 
- Bố trí hệ thống điện đảm bảo đủ ánh sáng phục vụ thi 

công 

x x 
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Stt Nội dung công việc 

Kiểm tra nghiệm thu 

Nhà thầu 

kiểm tra 

CĐT/ 

TVGS 

 - Lập dàn giáo bao che xung quanh công trình x x 

 
- Bố trí các máng trượt vận chuyển vật liệu từ trên cao 

xuống 

x x 

2 Vệ sinh công nghiệp 

 
- Công trình luôn được dọn dẹp sạch sẽ trong quá trình 

thi công 

x x 

 - Vật tư, thiết bị phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp x x 

 
- Xe chở đất phải được phủ bạt kín để không rơi vãi 

dọc đường 

x x 

 
- Nước thải thi công được xử lý trước khi vào hệ thống 

thoát nước chung 

x x 

B HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC 

 
- Chuyển nạn nhân đến trạm y tế sơ cứu ngay sau khi 

xảy ra tai nạn 

  

 - Tiến hành cô lập khu vực xảy ra sự cố.   

 
- Báo cáo Chỉ huy Trưởng công trường tìm biện pháp 

khắc phục 

  

 

3. Các tiêu chuẩn bắt buộc khi làm việc tại công trƣờng 

- Người lao động phải đủ tuổi lao động đối với từng công việc cụ thể theo quy định 

Nhà nuớc. 

- Về sức khỏe:  

 Có giấy chứng nhận sức khỏe đủ sức khỏe (Giấy khám sức khỏe của cơ quan y 

tế). 

 Trong quá trình làm việc người quản lý trực tiếp phải theo dõi và bố trí người 

lao động làm việc phù hợp với sức khỏe. 

- Về giới tính: người quản lý trực tiếp phải bố trí người lao động làm việc phù hợp 

với giới tính của họ. 

- Người lao động phải được huấn luyện đầy đủ về công tác AT – VSLĐ, luôn mang 

theo thẻ an toàn khi làm việc và xuất trình khi có yêu cầu của người có trách nhiệm 

hoặc Thanh tra Nhà nước về an toàn. 

- Đối với những công việc đòi hỏi yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn thì người lao động 

phải được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ và có bài kiểm tra sát hạch về an toàn 

đạt yêu cầu. 

- Phải sử dụng đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang bị phù hợp với 

từng loại từng công việc. 
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4. Tổ chức bộ máy an toàn lao động 

Để thi công công trình đạt được kết quả theo yêu cầu và đảm bảo An toàn lao động 

cần phân công trách nhiệm đến từng bộ phận, cá nhân: 

- Chỉ huy trưởng công trình phụ trách chung. 

- Cán bộ kỹ thuật, đội trưởng sản xuất và các bộ phận liên quan làm thành viên. 

- Đặc biệt phải có một cán bộ chuyên trách bảo hộ lao động giúp chỉ huy trưởng công 

trình theo dõi công tác An toàn lao động. 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HỆ THỐNG AN TOÀN LAO ĐỘNG 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a. Nhiệm vụ Ban điều hành: 

 Thành lập Tiểu ban an toàn lao động ở công trường, phân công trách nhiệm cụ thể 

cho từng thành viên: 

- Thực hiện các văn bản, chỉ thị và các quy trình quy phạm an toàn mà nhà nước ban 

hành. 

- Tổ chức cho người lao động ở công trường được: Ký hợp đồng lao động và huấn 

luyện an toàn lao động 

- Tổ chức thành lập bộ phận y tế, sơ cứu ở công trường 

- Tổ chức thành lập đội PCCC. 

- Đảm bảo phân phát đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động. 

- Lập sổ theo dõi huấn luyện An toàn lao động, nhật ký An toàn lao động 

- Kiểm tra, nhắc nhở thường xuyên việc thực hiện công tác An toàn lao động hằng 

ngày. 

- Khen thưởng những cá nhân, tập thể làm tốt công tác An toàn lao động, xử lý kỷ 

luật những tập thể, cá nhân vi phạm các quy định An toàn lao động trên công 

trường. 

Ban điều hành 

 

Trƣởng Ban An toàn lao động 

Nhân viên An toàn lao 

động 

Đội Trƣởng thi công 

Giám sát nội bộ 

Khách tham quan 

Tƣ vấn Giám sát 

Ngƣời lao động 
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b. Cán bộ giám sát trên công trƣờng có nhiệm vụ: 

- Giúp Tiểu ban an toàn lao động thực hiện kiểm tra An toàn lao động hàng ngày, qua 

đó đảm bảo được công tác thi công thuận lợi, tiến triển theo tiến độ. 

- Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn về An toàn trong thi công cho các bộ phận sản xuất. 

- Chịu trách nhiệm về an toàn trong khu vực được phân công giám sát và có quyền 

đình chỉ công việc khi có sự cố mất an toàn trong khu vực giám sát thi công. 

- Phát hiện những hành vi vi phạm về an toàn ở công trường và báo cáo kịp thời cho 

Ban điều hành công trường xử lý. 

c. Đội  trƣởng thi công công trình có nhiệm vụ: 

- Thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp an toàn thi công đã đề ra 

- Khi giao nhiệm vụ cho người lao động phải phổ biến biện pháp an toàn lao động 

kèm theo và trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân cho người lao động. 

- Tổ chức tốt việc xử lý và cấp cứu tai nạn lao động. 

d. Trách nhiệm của ngƣời lao động: 

- Nhận thức đúng đắn công tác an toàn lao động là bảo vệ lợi ích cho bản thân, gia 

đình và xã hội. 

- Trước khi làm việc, người lao  động phải nắm vững các quy định về an toàn lao 

động quy tắc an toàn máy móc thiết bị, sử dụng trang bị bảo hộ lao động đầy đủ. 

- Tuân theo sự phân công của tổ trưởng  và làm tốt công tác của mình, không chủ 

quan làm bừa, làm ẩu. 

-  Đoàn kết trong đơn vị, giúp đỡ nhau trong công việc và chăm sóc thăm hỏi, kịp 

thời cứu chữa khi đồng nghiệp bị tai nạn lao động. 

- Có quyền từ chối làm việc khi điều kiện làm việc thiếu an toàn. 

- Có tinh thần làm chủ tập thể, kịp thời phát hiện, góp ý, ngăn cản những trường hợp 

vi phạm các quy tắc an toàn trên công trường. 

5. Công tác sơ cấp cứu và xử lý tai nạn 

- Các công nhân và nhân viên thi công trên công trường đều đã được huấn luyện về AT-

VSLĐ và sơ cứu nạn nhân. Do đó khi có tai nạn xảy ra hoặc phát hiện có nạn nhân thì 

phải thực hiện theo: 

- Đối với các tai nạn nhẹ (trầy, sứt da chảy máu) tiến hành sơ cứu nạn nhân (băng bó vết 

thương). 

- Khi có tai nạn lao động là tai nạn điện, phải được cắt điện kịp thời, tách nạn nhân ra khỏi 

nguồn điện. Sau đó tiến hành hô hấp nhân tạo cho nạn nhân nếu họ bị ngất.  

- Với các tai nạn dạng chảy máu, gãy xương bình tĩnh xử lý, băng bó cầm máu sơ cứu rồi 

đưa đi cấp cứu ở bệnh viện gần nhất. 

- Đối với tai nạn nặng hoặc nạn nhân bị ngất: Tri hô cho mọi người biết để hổ trợ cứu nạn 

nhân, đồng thời tiến phải tiến hành sơ cứu nạn nhân ngay. Khi nghe tiếng tri hô có người 

bị nạn thì phải gọi điện báo ngay với cơ quan y tế gần nhất yêu cầu họ đến cấp cứu nạn 

nhân. 
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- Tổ chức bảo vệ hiện trường. 

- Lập biên bản hiện trường hoặc biên bản sự việc để ghi nhận lại sự việc. 

- Báo cáo với ban điều hành và ban BHLĐ Tổng công ty để có biện pháp xử lý. 

6. Đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận 

Yêu cầu chung 

- Lập và trình cơ quan có thẩm quyền thông qua Biện pháp thi công. 

- Thành lập bộ phận chuyên trách công tác an toàn lao động, thường xuyên kiểm tra an 

toàn các thiết bị thi công đảm bảo yêu cầu mới được vận hành, tránh trường hợp máy 

móc thiết bị hư hỏng, mất kiểm soát dẫn đến va đập vào công trình lân cận. 

- Khi thi công vào ban đêm sẽ có hệ thống đèn pha đủ ánh sáng cho công trường và xung 

quanh phạm vi công trường. 

- Thường xuyên theo dõi thời tiết để có biện pháp kịp thời ứng phó trong điều kiện mưa 

bão, tránh ngã đổ các thiết bị thi công vào công trình lân cận. 

IV. BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÕNG CHÁY CHỮA CHÁY 

Yêu cầu chung 

- Có kế hoạch phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho công trình khi thi công. 

- Có nội quy về phòng cháy chữa cháy. Công trường phải trang bị đầy đủ phương tiện, 

dụng cụ chữa cháy. 

- Thành lập Tổ phòng cháy chữa cháy, có những quy chế hoạt động cụ thể.  

- Tổ chức huấn luyện cho Cán bộ, Công nhân, Nhân viên phục vụ các quy định và kỹ thuật 

an toàn phòng cháy chữa cháy. 

- Định kỳ tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy. 

V. Biển báo công trình – vị trí sử dụng 

- Biển báo an toàn có tác dụng nhắc nhở, cảnh báo, yêu cầu, hướng dẫn người lao động chú 

ý, cảnh giác với những mối nguy hiểm trực tiếp có thể xảy ra và yêu cầu thực hiện những 

hành động nhất định trong công việc và để hướng dẫn những điều cần thiết nhằm hạn chế 

tối đa tai nạn lao động. 

- Các pano - khẩu hiệu mang tính khích lệ hoặc răng đe nhằm mang lại ý thức, trách nhiệm 

cho người lao động tinh thần làm việc an toàn. 

- Biển báo hiệu trên công trường được phân làm các nhóm chính: 

 Biển cấm: 

 Dùng để ngăn cấm những hành vi cụthể 

 Có tone đỏ 

 Biển cảnh báo, phòng ngừa: 

 Dùng để báo trước các mối nguy hiểm có thể xảy ra 

 Có tone vàng 

 Biển yêu cầu: 

 Dùng để yêu cầu thực hiện những hành động cụ thể 

 Có tone màu xanh lá 

 Biển hƣớngdẫn: 
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 Dùng để hướng dẫn sử dụng, vị trí các thiết bị và hướng dẫn lưu thông trong 

khu vực công trường... 

 Có tone xanh dương 

 Pano - khẩu hiệu: 

 Dùng để khích lệ động viên hoặc răng đe 

 Có viền màu xanh dương và hình ảnh minh họa 

- Vị trí: đặt các biển báo theo nơi qui định hợp lý, nơi dễ nhận thấy, ngang tầm mắt (cánh 

mặt đất 1.2 - 1.5m), tránh đặt sát mặt đất, góc khuất hoặc bị các vật dụng che chắn. 

- Chất liệu: in hiflex căn khung. 

- Phân phối: tùy vào nhu cầu công trường số lượng biển báo được điều chỉnh phù hợp. 

 

Bảng tổng hợp biển báo, quy cách, kích thƣớc và vị trí đặt 

STT Tên biển báo Quy cách Kích thƣớc Vị trí 

A Biển cấm    

1 
Không phận 

sự cấm vào 

 

60x75cm 

1. Trên cổng chính, 

phụ, cách mặtđất 

1.5m. (bên gần khu 

vực bảo vệ). 

2. Trước cửa văn 

phòng, kho. 

2 Cấm qua lại 

 

60x75cm 
Khu vực khoanh 

vùng nguy hiểm 

3 
Khu vực cấm 

lửa 
 60x75cm 

Khu vực có nguyên 

vật liệu dễ cháy 
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4 

Đang tháo 

giàn giáo - 

Cấm 

qua lại 

 

60x75cm 
Khu vực đang tháo 

giàn giáo 

5 Cấm hút thuốc 

 

60x75cm 

Khu vực kho bãi, văn 

phòng, nơi chứa 

nguyên liệu dễ cháy 

6 
Đang tháo cốp 

pha - Cấm vào 

 

60x75cm 
Khu vực đang tháo 

cốp pha 

7 Cấm mở điện 

 

60x75cm 

Khu vực sửa chữa 

máy móc, thiết bị 

điện... 
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8 Cấm đi lối này 

 

60x75cm 
Khu vực trên dàn 

cấm người qua lại 

B 

Biển cảnh 

báo, phòng 

ngừa 

   

1 

Khu vực đào 

xúc không qua 

lại 

 

60x75cm Khu vực đang đào đất 

2 
Chú ý Chất dễ 

cháy 

 

60x75cm 

Khu vực để vật liệu 

dễ cháy,nổ như: bình 

gas, hóa chất, xăng... 

3 
Coi chừng Té 

ngã 

 

60x75cm 

Khu vực hố móng có 

sắt chờ, khu vực trơn 

trượt 
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4 
Chú ý hóa chất 

nguyhiểm 

 

60x75cm 

Khu vực để hóa chất, 

chất chống thấm, 

thuốc chống mới, 

sika... 

5 
Có người làm 

việc phía trên 

 

60x75cm 

Khu vực thi công ở 

dưới có người làm 

việc trên vao 

6 Chú ý đứt tay 

 

60x75cm 
Khu vực gia công sắt 

thép, cốp pha 

7 
Nguy hiểm 

Phóng điện 

 

60x75cm Khu vực trạm điện 



Phugiacons.vn  

                                                                                                  
  

 

                                                                                                                                                          56 

8 

Nguy hiểm 

Thiết bị điện 

Không phận 

sự Không 

được sử dụng 

 

60x75cm 
Khu vực tủ điện tổng, 

sửa chữa điện 

9 

Nguy hiểm 

Coi chừng 

điện giật 

 

60x75cm 
Khu vực đang sử 

dụng, sửa chữa điện 

10 
Kiểm tra hệ 

thống bình khí 

 

60x75cm 
Khu vực kho chứa 

bình khí 

11 

Kiểm tra Oxy 

trước khi 

xuống hầm 

 

60x75cm 
Lối xuống hầm hoặc 

khu vực kín 
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12 

Chú ý kiểm tra 

hệ thống móc 

cẩu 

 

30x37.5 

cm 

Khu vực cẩu tháp, 

nơi cẩu vật tư, máy 

móc.... 

13 
Nguy hiểm vật 

rơi 

 

60x75cm 
Khu vực có nguy cơ 

vật rơi 

14 
Cẩn thận hố 

sâu 

 

60x75cm Khu vực có hố sâu 

15 
Coi chừng 

đụng đầu 

 

60x75cm 
Khu vực có vật cản 

phía trên đầu 
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16 
Không đứng 

dưới tầm cẩu 

 

60x75cm 

Khu vực cẩu tháp, 

nơi cẩu vật tư, máy 

móc..... 

17 
Công trường 

đang thi công 

 

80x100 

cm 

Trước cổng công 

trường, in 2 mặt, đặt 

cạnh lề đường. 

C Biển yêu cầu    

1 
Vui lòng tắt 

máy dẫn bộ 

 

60x75cm 

Trên cổng chính, phụ, 

cách mặt đất 1.5m. 

(bên gần khu vực bảo 

vệ). 

2 

Yêu cầu 

Sử dụng kính 

để bảo hộ 

 

60x75cm 

1. Khu vực cắt hàn 

sắt thép... 

2. Khu vực có nhiều 

bụi mù, nơi có nguy 

cơ vật văng, bắn vào 

mắt 
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3 

Yêu cầu 

mang mặt nạ 

bảo hộ 

 

60x75cm 

1. Khu vực cắt hàn 

sắt thép... 

2. Khu vực có khí 

độc phải dùng mặt 

nạ chuyên dụng 

4 

Yêu cầu đeo 

khẩu trang 

bảo hộ 

 

60x75cm Khu vực có nhiều bụi 

5 

Yêu cầu đeo 

dụng cụ chống 

ồn 

 

60x75cm 
Khu vực có độ ồn cao 

≥ 85db 

6 
Yêu cầu đeo 

dây an toàn 

 

60x75cm 
Khu vực làm việc cao 

trên 2m 
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D 
Biển hƣớng 

dẫn 
   

1 Cấp cứu 

 

60x75cm Khu trạm y tế 

2 

Khu vực đặt 

bình chữa 

cháy 

 

30x37.5 

cm hoặc 

60x75cm 

Khu vực được trang 

bị bình chữa cháy, đặt 

trên siteplan 

3 Nơi để xe 

 

60x75cm Khu vực để xe 

4 
Khu vực rửa 

tay 

 

60x75cm 

Khu vực vệ sinh, rửa 

tay, chân trước khi ra 

về 
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5 

Vui lòng bỏ 

rác đúng nơi 

qui định 

 

60x75cm 

Khu vực trang bị 

thùng rác, nơi phân 

khu vực bỏ rác của 

công trường 

6 
Khu vực hút 

thuốc 

 

60x75cm 

Khu vực được phép 

hút thuốc do BCH 

CT qui định 

7 Lối thoát hiểm 

 

60x75cm 

Nơi hợp lý cần sự 

hướng dẫn tìm lối 

thoát 

8 
Đi lối này (trái 

- phải) 

 

60x75cm 
Khu vực hành lang an 

toàn 

9 
Đi lối này 

(Cầu thang) 

 

60x75cm 

Khu vực gần cầu 

thang (dùng cho tầng 

cao nhất) 

 

Khu vực cầu thang 

(dùng cho tầng trệt 

hoặc tầng ngầm thấp 

nhất) 
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10 
Khu vực đeo 

dây an toàn 

 

60x75cm 

Khu vực làm việc 

trên cao, khu vực 

chăn dây cứu sinh 

11 Điểm tập trung 

 

60x75cm 

Khu vực tập trung khi 

có sự cố, điểm danh 

hoặc sân chào cờ, tập 

thể dục và nơi phổ 

biến, tập huấn ATLĐ 

12 
Lan can an 

toàn 

 

60x75cm 

Khu vực lan can, 

hành lang đã được 

lắp đặt chắc chắn, 

giới hạn khoảng cách 

an toàn 

13 
An toàn là trên 

hết 

 

60x75cm 

Khu vực bên trong 

công trình không treo 

bangron khẩu hiệu, 

nơi người lao động dễ 

nhìn thấy nhất 
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14 
Sạch sẽ, ngăn 

nắp 

 

60x75cm 

Khu vực kho bãi, khu 

phân loại nguyên vật 

liệu và rác thãi... 

15 
Vệ sinh gọn 

gàng, sạch sẽ 

 

60x75cm 

Khu vực người lao 

động tập trung làm 

việc 

16 
Khu vực tập 

kết xà bần 

 

60x75cm 

Khu vực do BCH CT 

qui định các điểm tập 

kết hợp lý 

17 
Khu vực tập 

kết rác 

 

60x75cm 

Khu vực do BCH CT 

qui định các điểm tập 

kết hợp lý 
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18 
Khu vực tập 

kết cốp pha 

 

60x75cm  

19 

Khu vực 

tập kết giàn 

giáo 

 

60x75cm  

20 
Khu vực gia 

công cốt thép 

 

60x75cm  

21 
Khu vực tập 

kết vật liệu 

 

60x75cm 

Khu vực do BCH CT 

qui định các điểm tập 

kết hợp lý 
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22 
Khu vực tập 

kết xà gồ 

 

60x75cm  

23 
Khu vực tập 

kết cát 

 

60x75cm  

24 
Khu vực tập 

kết gạch 

 

60x75cm  

25 
Khu vực nghỉ 

ngơi 

 

100x40 

cm 

Khu vực an toàn do 

BCH CT qui định. 

26 
Khu vực nước 

uống 

 

100x40 

cm 

Khu vực có trang bị 

thùng nước uống cho 

người lao động. 



Phugiacons.vn  

                                                                                                  
  

 

                                                                                                                                                          66 

27 

Hướng dẫn 

Phòng cháy 

chữa cháy 

 

60x75cm 

Khu vực đặt các thiết 

bị, phương tiện 

PCCC. 

28 

Phương tiện 

Bảo hộ lao 

động 

 

Tùy 

thuộc vào 

kích 

thước 

hàng rào 

Đưa ra hình ảnh 

ngoài hàng rào. 

29 
WC 

(nam) 

 

60x75cm 
Khu vực nhà vệ sinh 

nam. 

30 
WC 

(nữ) 

 

60x75cm 
Khu vực nhà vệ sinh 

nữ. 

31 
WC 

(lên xuống) 

 

60x75cm 
Khu vực cầu thang, 

tầng không có WC. 
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E 
Biển khẩu 

hiệu 
   

1 
Nội qui công 

trường 

 

1.2x2m 

hoặc 1.6 

x2.7m 

Khu vực gần cổng 

chính 

Lƣu ý: các pano khu 

vực cổng chín phải 

cùng chiều cao. 

2 

10 Nguyên tắc 

An toàn cho 

công nhân 

 

1.2x1.5 

m 

Khu vực gần cổng 

chính 

3 
Bảng thông tin 

An toàn 

 

 

 

 

 

 

 

Dán decal theo nội dung 

3x2m 

Hoặc 

2.4x1.6 

m 

Khu vực tập kết, gần 

văn phòng hoặc cổng 

chính 

 

Lƣu ý: các pano khu 

vực cổng chính phải 

cùng chiều cao. 

4 
An toàn là trên 

hết 

 Khu vực dọc theo 

thân công trình (treo 

tầng 1 trở xuống) 

hoặc hàng rào mặt 

trong công trường 

5 
An toàn 

là hạnh phúc 

 

 

6 

An toàn cho 

bạn 

chính là an 

toàn cho mọi 

người 

 

 

7 
Công trường 

không tai nạn 
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8 

Mỗi công nhân 

là một an toàn 

và an ninh 

viên 

 

 

9 

Vệ sinh sạch 

sẽ trước khi ra 

về 

 

 

10 

Vệ sinh - Gọn 

gàng - Ngăn 

nắp 

 

 

11 
Sức khỏe 

là tài sản 

 

 

12 

Tập thể dục 

mỗi ngày để 

tăng cường 

sức khỏe 

 

 

13 

Sử dụng các 

vật dụng bảo 

hộ lao động để 

bảo vệ chính 

mình 

 

 

14 

Làm an toàn 

hơn, làm tốt 

hơn, làm 

nhanh hơn 

 

 

15 

Luôn suy nghĩ 

an toàn trước 

khi bắt đầu 

làm việc 

 

 

16 

Công việc và 

sự an toàn 

luôn song 

hành 

 

 

17 

Một ngày mới 

làm việc an 

toàn 

 

 

18 

An toàn là cốt 

lõi của công 

trình 
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