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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong những năm vừa qua, nhiều nhà
nghiên cứu, quản lý đã nghiên cứu,
phát triển nhiều phương pháp, nhiều

biện pháp để cải thiện điều kiện lao động ở
nhiều ngành nghề khác nhau. Kiểm tra, đánh giá
ĐKLĐ đã trở thành mối quan tâm của cả người
lao động và người sử dụng lao động. Việt Nam
không nằm ngoài sự phát triển và mối quan tâm
đó: nhiều văn bản pháp quy như Luật An toàn vệ
sinh lao động, nghị định, thông tư, tiêu chuẩnZ
được ban hành để quản lý tốt hơn sức khỏe
người lao động và đảm bảo một môi trường lao
động an toàn.

Tuy nền kinh tế của Việt Nam đang hội nhập
sâu rộng, thời kỳ công nghiệp 4.0 nhưng nhiều

vị trí công việc vẫn còn ở tình trạng bất lợi cho
sức khỏe người công nhân. Người lao động phải
chịu các ảnh hưởng của nhiệt độ, hoá chất, tiếng
ồn, rung... Nhiều cơ sở vẫn còn áp dụng công
nghệ, thiết bị lạc hậu nên khó kiểm soát được
ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ, an toàn cho
người lao động. Việc xác định, đánh giá các điều
kiện lao động một cách tổng hợp vẫn đang còn
nhiều khó khăn. Nghiên cứu các tài liệu khoa
học cho thấy, vẫn còn thiếu các hệ thống đánh
giá và phân loại toàn diện để đánh giá tổng thể
các yếu tố tác động (yếu tố vật lý và phi vật lý)
đến người lao động tại nơi làm việc. Do vậy, việc
phân loại, xếp hạng lao động vẫn cần tiếp tục
nghiên cứu, xây dựng hệ thống đánh giá, phân

Tóm tắt:

Điều kiện lao động (ĐKLĐ) tại các cơ sở sản xuất luôn là vấn đề được quan tâm của các nhà
quản lý, nhà khoa học và người lao động. Nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy, điều kiện lao động
(các yếu tố môi trường, gánh nặng lao động, độ nặng nhọcZ) có ảnh hưởng nhất định đến sức
khỏe, an toàn cho người lao động. Do vậy xây dựng phương pháp để đánh giá, phân loại điều kiện
lao động là cần thiết và để phù hợp với thực tế hơn. Phân loại được điều kiện lao động còn giúp
cho các nhà quản lý có cơ sở để xây dựng các chính sách phù hợp, có ý nghĩa, đảm bảo với quyền
và lợi ích hợp pháp của người lao động. Bài báo này trình bày tổng quan các phương pháp hiện
đang nghiên cứu, được phát triển ứng dụng trong và ngoài nước để phân loại điều kiện lao động:
Phương pháp chuyên gia kết hợp lý thuyết nhóm, phương pháp PROMETHE/GAIGA, phương
pháp của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Phương pháp VNNIOSH-2017. Phương pháp
VNNIOSH-2017 được áp dụng để phân loại ĐKLĐ tại một số vị trí công việc của cơ sở May ở miền
Trung đã thể hiện nhiều ưu điểm như dễ triển khai, tường minh, kết quả thu được là tổng hợp của
nhiều yếu tố.
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loại phù hợp nhất.

Admam Gorny cho rằng các yếu tố xã hội, tâm
lý, thể chất và các yếu tố khác có tác động đến
năng lực làm việc của người lao động. Các yếu
tố môi trường làm việc (nhiệt độ, ánh sáng, tiếng
ồn, hóa chất, bụi, điện từ) tác động đến khả năng
thực hiện các quy trình làm việc [1]. Tác giả cũng
chỉ dừng lại ở mức đánh giá, chỉ ra các ảnh
hưởng của điều kiện làm việc đến năng suất,
chưa đánh giá, phân loại điều kiện làm việc để có
biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động.

Najaf Shah [2] nghiên cứu đánh giá điều kiện
làm việc, tình trạng sức khỏe và an toàn trong
các ngành công nghiệp dệt và hóa chất của
Faisalabad, Pakistan. Kết quả cho thấy nguy cơ
cao có thể xảy ra đối với người lao động. Nhìn
chung, nhiệt độ, độ ẩm, tiếng ồn và mức ánh
sáng không đạt tiêu chuẩn Chất lượng Môi
trường Quốc gia ở nhiều nơi trong mỗi ngành.
Người lao động không hiểu rõ cách thức bảo vệ
sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc. Do vậy, cần
có sự huấn luyện và nhận thức về các vấn đề
sức khỏe và an toàn.

Tháng 1 năm 2014, Bộ Lao động và An sinh
xã hội CHLB Nga [3] đã có văn bản ban hành và
hướng dẫn một phương pháp để đánh giá ĐKLĐ
theo các bước: Xác định các yếu tố có hại tiềm
ẩn và các yếu tố sản xuất nguy hiểm; Kiểm tra
và đo đạc các yếu tố có hại và các yếu tố sản
xuất nguy hiểm; Phân loại ĐKLĐ tại khu vực làm
việc dựa trên mức độ có hại và nguy hiểm theo
phân cấp các ĐKLĐ theo kết quả nghiên cứu và
đo đạc các yếu tố có hại và các yếu tố sản xuất
nguy hiểm; ĐKLĐ được phân thành các mức
như sau: Tối ưu: Mức 1; Cho phép: Mức 2; Độc
hại: Các mức theo thứ tự tăng dần: 3.1; 3.2; 3,3;
3.4; Nguy hiểm: Mức 4.

Badamshina GG và cộng sự (2015), có báo
cáo kết quả đánh giá vệ sinh điều kiện làm việc
trong ngành công nghiệp hóa dầu. Các nghiên
cứu đã chỉ ra rằng cơ thể của người lao động luôn
tiếp xúc với các yếu tố nghề nghiệp nguy hiểm
bao gồm một yếu tố hóa học, tiếng ồn, mức độ
nghiêm trọng và cường độ của quá trình làm việc.

Đánh giá tổng thể về điều kiện làm việc công
nhân ngành hóa dầu tương ứng với loại 3.3 [4].

Tóm lại, nhiều tài liệu nghiên cứu ngoài nước
liên quan đến đánh giá ĐKLĐ, tác động của các
yếu tố bất lợi trong ĐKLĐ đến sức khỏe, khả
năng thực hiện các hoạt động nghề nghiệp,
năng suất đã được triển khai, nghiên cứu. Tuy
vậy, việc tiến hành phân loại và xếp hạng ĐKLĐ
vẫn còn nhiều vấn đề phải tiếp tục nghiên cứu,
đặc biệt trong cách tiếp cận, phương pháp thực
hiện, các quy định pháp luật của các quốc gia và
mục đích mà nó mang lại. Do đó, thật sự cần
thiết phát triển một hệ thống phân loại có thể mô
tả đặc tính các tác động tổng hợp của các yếu tố
công việc đến người lao động áp dụng trong
điều kiện nước ta hiện nay.

Bài báo này trình bày tổng quan một số
phương pháp đánh giá và phân loại điều kiện lao
động hiện đang sử dụng trong và ngoài nước
hiện nay. Các ưu nhược điểm của phương pháp
cũng được trình bày, phân tích. Với nỗ lực xây
dựng cho Việt Nam một phương pháp đánh giá
ĐKLĐ, Phương pháp VNNIOSH-2017 được
Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động xây
dựng và phát triển. Một số kết quả bước đầu khi
áp dụng phương pháp VNNIOSH-2017 để đánh
giá phân loại ĐKLĐ cho một số công đoạn tại cơ
sở May được trình bày ở đây.

2. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI ĐIỀU
KIỆN LAO ĐỘNG

2.1. Phương pháp chuyên gia kết hợp với
thuật toán phân nhóm

Rafal MIERZWIAK và cộng sự đã xây dựng
và phát triển dựa trên việc sử dụng phương
pháp chuyên gia và áp dụng thuật toán phân
nhóm (expert and clustering method) để đánh
giá ĐKLĐ. Phương pháp được xây dựng dựa
trên cách tiếp cận xem xét toàn diện các yếu tố
liên quan đến lao động như người lao động là ai,
mục tiêu, công cụ làm việc, nguyên nhiên liệu sử
dụng cho công việc, phương pháp làm việc và
điều kiện môi trường lao động. Sơ đồ nguyên tắc
của phương pháp được thể hiện ở Hình 1.
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Bước 1: xây dựng nhóm chuyên gia về đánh
giá ĐKLĐ ở cơ sở. Xác định ai là người có trách
nhiệm tham gia trong đánh giá, người hiểu biết
về công nghệ, người đại diện cho các đơn vị,
phụ trách sản xuất cũng như các chuyên gia liên
quan đến an toàn và vệ sinh lao động được luật
pháp quy định. Nếu cần, các chuyên gia được
mời từ bên ngoài tham gia vào (ví dụ chuyên gia
về hoá chất, điện, cơ khíZ). Nhóm chuyên gia
sẽ xác định phạm vi áp dụng của phương pháp
nhằm phù hợp với điều kiện tài chính, luật pháp,
điều kiện kỹ thuật tại doanh nghiệp. Số lượng
các vị trí sản xuất, thành phần của môi trường
lao độngZ sẽ xác định mức độ phức tạp của
phương pháp.

Bước 2: Chất lượng ĐKLĐ được cấu thành
từ các yếu tố: đối tượng lao động; mục tiêu làm
việc; công cụ lao động; dạng nguyên vật liệu;
phương pháp làm việc; môi trường lao động . . .
Do thực tế khác nhau giữa các doanh nghiệp
nên khó có thể có được danh sách chung đặc
trưng cho tất cả các ĐKLĐ. Do vậy, nhóm
chuyên gia đóng vai trò quan trọng trong việc
xem xét điều kiện, giới hạn chất lượng ĐKLĐ
cho một doanh nghiệp cụ thể.

Bước 3: Các tiêu chí chung nhất là thiết kế,
tiêu chí hoạt động của doanh nghiệp. Tiêu chí
thiết kế bao gồm an toàn lao động; mức độ các

mối nguy; mức độ nỗ lực, cố gắng của người lao
động. Tiêu chí hoạt động liên quan đến năng
suất và hiệu quả lao động. Tuỳ thuộc điều kiện
của từng doanh nghiệp, các tiêu chí ưu tiên
đánh giá cũng sẽ khác nhau.

Bước 4: Phân loại ĐKLĐ theo các bước sau

a). Gọi các tiêu chí phân loại là j= 1,2,Z,m,
giả sử xem xét 5 tiêu chí sau

j=1: năng suất công việc; j=2: Hiệu quả công
việc; j=3: an toàn lao động; j=4: các mối nguy lao
động; j=5: mức độ chán nản khi làm việc

Mỗi tiêu chí này, có độ ưu tiên là nj

b). Các chuyên gia sẽ đánh đặc tính thứ i nào
đó liên quan, ảnh hưởng đến tiêu chí thứ j thể
hiện qua giá trị xij, thang điểm từ 0 đến 10, điểm
0 sẽ là ảnh hưởng rất xấu đến tiêu chí thứ j, 10
điểm là ảnh hưởng rất tốt đến tiêu chí thứ j. Giá
trị đánh giá được xem xét và chia đều cho các
chuyên gia đánh giá theo công thức (1):

Với xij: kết quả đánh giá ảnh hưởng của đặc
tính thứ i quan hệ với tiêu chí j

Xijn: kết quả đánh giá của đặc tính thứ i quan
hệ với tiêu chí j của chuyên gia thứ n;

Hình 1. Các bước triển khai của phương pháp

Xây d ng nhóm chuyên 
i có liên quan và 

gi i h n ph m vi áp d ng
Xây d

Thi t l p các tiêu chí 
t

nh các bi n pháp 
kh c ph c, gi m thi u

Phân h c tính 
c

(1) 



Dựa vào hệ số này, sẽ phân chia ra các nhóm
ứng với các tiêu chí.

Bước 5: Phân loại ĐKLĐ

Phân loại các đặc tính ĐKLĐ được thể hiện
như sau

- Mức 4: các đặc tính không được thỏa mãn:
có thể có ảnh hưởng xấu đến an toàn lao động,
nguy hại với người lao động, hành động khắc
phục phải ngay lập tức;

- Mức 3: các đặc tính được thỏa mãn trong
điều kiện cụ thể nào đó;

- Mức 2: các đặc tính được thỏa mãn với một
hạn chế cụ thể nào đó;

- Mức 1: các đặc tính hoàn toàn được thỏa
mãn – ĐKLĐ tốt nhất.

Phương pháp phân loại ĐKLĐ của Rafal
MIERZWIAK được xem xét với nhiều tiêu chí để
đánh giá nên có thể phản ánh được sự tác động
của nhiều yếu tố đến ĐKLĐ. Phương pháp có thể
được tin học hóa cao do sử dụng nhiều công
thức toán. Tuy vậy, kết quả đánh giá của phương
pháp này phụ thuộc nhiều vào ý kiến cá nhân của
các chuyên gia nên còn mang tính chủ quan [5].
Hiện chưa có nhiều phần mềm hỗ trợ nên cũng
hạn chế việc ứng dụng, triển khai thực tế.

2.2. Phương pháp PROMETHEE/GAIA

PROMETHEE/GAIA là phương pháp ra quyết
định dựa trên phân tích đồng thời nhiều tiêu chí
được áp dụng để phân loại các vị trí công việc
liên quan đến điều kiện lao động.

Phương pháp này có ưu điểm: xây dựng
được một cấu trúc số liệu chặt chẽ, có thể xử lý
một số lượng lớn số liệu, định lượng được các
tham số, tiêu chí. Do hiện nay có nhiều phần
mềm hỗ trợ cho phương pháp như Decision Lab
2000; Visual Decision Inc..., Canada nên sử
dụng khá thân thiện, hiển thị kết quả tường minh
trên đồ thị bằng công cụ GAIGA. Phương pháp
được triển khai theo các bước như sau:

- Trước tiên cần xác định các biến và tiêu chí.
Mỗi tiêu chí sẽ được gán một trọng số. Hệ số

Ch: hệ số tỷ lệ, chọn là 0,1;

h: số điểm sai khác giữa mức cao nhất và
thấp nhất của đặc tính thứ i liên quan đến tiêu
chí thứ j của m chuyên gia lựa chọn.

c). Thành lập các nhóm các đặc tính
k=1,2,Z,s, các nhóm đặc tính thiết lập sự ưu
tiên

- Nhóm có các đặc tính không được chấp
nhận (k=1)

- Nhóm có các trạng thái đặc tính có thể được
chấp nhận dưới điều kiện nào đó (k=2)

- Nhóm các các đặc tính được chấp nhận
trong sự hạn chế nhất định (k=3)

- Nhóm có các đặc tính hoàn toàn được chấp
nhận (k=4).

d). Hàm các trọng số được xác định
cho từng nhóm k tương ứng với tiêu chí, theo
các công thức (2), (3), (4), (5).

e). Trọng số nhóm (clustering coefficient)
được xác định bằng công thức (6)

Trọng số dựa vào để quyết định hoặc thứ tự
phân loại được thiết lập, công thức (7)
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trọng số xác định mức ảnh hưởng (impact
power) của tiêu chí đến quá trình ra quyết định
phân loại độ nặng nhọc của công việc (phân loại
ĐKLĐ). PROMETHEE/GAIA cần xác định các
hàm ưu tiên chính xác để đưa ra cách thức xếp
hạng các biến trong mối liên với nhau. Sự khác
biệt giữa các biến khi so sánh sẽ qui đổi về một
tham số thể hiện sự ưu tiên khi phân hạng ĐKLĐ
(0: không ưu tiên, 1: ưu tiên).
PROMETHEE/GAIA hiện sử dụng 6 loại hàm ưu
tiên (thông thường, dạng chữ U, dạng chữ V,
cấp độ, tuyến tính và Gausian). Trong đó, mỗi
hàm phụ thuộc vào giá trị ngưỡng bỏ qua Q; và
ngưỡng ưu tiên P. Q là sự khác biệt lớn nhất
không liên quan đến việc phân loại (ra quyết
định), P là sự khác biệt nhỏ nhất quan trọng khi
ra quyết định phân loại.

- PROMETHEE/GAIA phân hạng dựa vào giá
trị + và - tương ứng với mỗi biến, phụ thuộc
vào trọng số cho mỗi tiêu chí. + có giá trị càng
lớn, tiêu chí đó càng quan trọng; - có giá trị
càng nhỏ, tiêu chí đó càng quan trọng. Phân loại
sau cùng dựa vào giá trị tổng cộng. Tổng cộng
lớn nhất sẽ được xếp thứ hạng cao nhất. Tính
toán các giá trị +, -,  tổng cộng đã được
phần mềm hỗ trợ nên khá thuận lợi. Các giá trị
 thể hiện ở Bảng 1 xuất ra từ phần mềm.

Dejan Bogdanović và cộng sự [6] đã nghiên
cứu xếp hạng các vị trí công việc theo điều kiện
lao động bằng hỗ trợ của phần mềm
PROMETHEE/GAIA. Nghiên cứu thực hiện tại
12 vị trí của nhà máy khai thác và tinh luyện
đồng. Các yếu tố môi trường được đưa vào
nghiên cứu là nhiệt độ, ánh sáng, tiếng ồn, bụi,
hoá chất độc hại và rung động. Kết quả nghiên
cứu đã chỉ ra tại vị trí công việc vận hành máy
khai thác là nặng nhọc nhất. Phần mềm cũng đã
được sử dụng để tối ưu các thông số môi trường
đảm bảo và nâng cao điều kiện làm việc tốt nhất.
Kết quả chỉ ra vị trí công việc ở công đoạn đào
đất là công việc nặng nhọc nhất. Công việc nặng
nhọc, khó khăn kế tiếp là lái xe tải nặng, nghiền
thô, băng tải vận chuyển, xưởng sửa chữa xe
công trình hạng nặng, xưởng cơ khí. Bằng
phương pháp PROMETHEE/GAIA, V. Stefanovic
[7] đã đánh giá, xếp loại nặng nhọc cho 16 vị trí
của các công nghệ sản xuất khác nhau có công
nhân là nữ. Kết quả nghiên cứu chỉ ra vị trí may
là vị trí có nặng nhọc cao nhất, vị trí thấp nhất là
ở bộ phận công nhân làm việc trong dây chuyển
sản xuất ô tô.

Phương pháp PROMETHEE/GAIA đã được
áp dụng một cách hiệu quả trong phân loại
ĐKLĐ. Phần mềm tin học hiện nay đã có dạng

Bảng 1. Kết quả tính các giá trị  từ phần mềm PROMETHE II với 12 vị trí công việc

TT V trí công vi c + - T ng c ng
1.  ng s a ch a xe h ng nh 0,1991 0,3591 -0,1600 
2.  0,2227 0,3236 -0,1009 
3.  ng máy ph tr 0,2045 0,3482 -0,1436 
4.  ng s a ch a xe h ng n ng 0,2454 0,3864 -0,1318 
5.  Nghi n thô 0,4227 0,2000 0,2227 
6.  V i v n chuy n 0,3409 0,2500 0,0909 
7.  Khoan h m lò 0,1982 0,2909 -0,0927 
8.  u khi t 0,4164 0,1591 0,2573 
9.  Lái xe t i h ng n ng 0,3655 0,1409 0,2245 
10.  Lái xe i, san l p 0,3318 0,2027 0,1291 
11.  B c vác 0,2164 0,2409 -0,0245 
12.  u hành chung 0,1227 0,3936 -0,2709 



mã nguồn mở nên việc áp dụng khá dễ dàng,
nhanh chóng. Tuy vậy vẫn còn một số hạn chế nên
việc sử dụng chưa được áp dụng phổ cập như:

- Việc gán các trọng số cho các tiêu chí rất
khó chính xác do phụ thuộc nhiều vào kỹ năng,
trình độ của nhóm chuyên gia đánh giá, mang
tính chủ quan của người đánh giá. Vấn đề trở
nên phức tạp hơn khi số lượng tiêu chí tăng lên.

- Việc lựa chọn hàm toán học để tính toán giá
trị  cũng phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm, cần
có các nghiên cứu trước. Khó khăn lớn nhất là
đưa ra chính xác các giá trị ngưỡng P (ngưỡng
nhỏ nhất có tính quyết định khi phân loại), Q (giá
trị lớn nhất không ảnh hưởng đến mức phân
loại) để tính toán và xếp loại ĐKLĐ.

2.3. Phương pháp Đánh giá ĐKLĐ của Bộ lao
động Thương binh và Xã hội

Từ năm 1995 đến 15/4/2022 (trước khi có
thông tư số 29/2021/TT-BLĐTBXH) ở nước ta,
đánh giá ĐKLĐ vẫn dựa trên Công văn
2753/LĐTBXH-BHLĐ ngày 01 tháng 8 năm 1995
của Bộ lao động Thương binh và Xã hội hướng
dẫn xây dựng danh mục nghề, công việc đặc
biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Phương
pháp đánh giá tổng hợp dựa trên chỉ tiêu gồm
hai nhóm chính: Nhóm các chỉ tiêu về vệ sinh
môi trường lao động. Nhóm các chỉ tiêu về tâm
sinh lý lao động.

Để xác định mức nặng nhọc, độc hại phải so
sánh kết quả đo với các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn
tương ứng. Điểm tổng hợp được xác định bằng
công thức (8)

Với Y là điểm tổng hợp các yếu tố; là điểm
trung bình của các yếu tố. Căn cứ số điểm tổng
hợp đã tính toán ở trên, việc phân loại điều kiện

được quy định theo Bảng 2
Loại I: Nhẹ nhàng, thoải mái; Loại II: Không

căng thẳng, không độc hại, song so với loại I
phải cố gắng hơn; Loại III: Có thể có các chỉ tiêu
nặng nhọc, độc hại, nhưng ở trong khoảng tiêu
chuẩn vệ sinh cho phép. Các biến đổi tâm sinh
lý sau lao động phục hồi nhanh, sức khoẻ không
bị ảnh hưởng đáng kể; Loại IV: Các chỉ tiêu vệ
sinh môi trường vượt quá tiêu chuẩn cho phép;
khả năng làm việc bị hạn chế nhất định, cơ thể
khoẻ có thể thích nghi nhờ cơ chế điều hoà của
hệ thống thần kinh nhưng làm việc nhiều năm
trong môi trường này sức khoẻ có thể bị giảm
sút; Loại V: Các chỉ tiêu độc hại vượt tiêu chuẩn
vệ sinh cho phép nhiều lần; cường độ vận động
cơ bắp lớn; độ căng thẳng chú ý và mệt mỏi thần
kinh cao. Lao động liên tục kéo dài dẫn đến bệnh
lý xấu. Là loại lao động đòi hỏi người lao động
có sức khoẻ tốt; Loại VI: Các chỉ tiêu ở mức giới
hạn chịu đựng tối đa của cơ thể. Là loại lao động
rất nặng nhọc, độc hại, rất căng thẳng thần kinh
- tâm lý.

Tuy đã áp dụng từ lâu nhưng vẫn có những
hạn chế:

- Chưa chính xác về ý nghĩa khi X=0, tức
không có tác động nào thì gánh nặng lao động
vẫn khác không (y=2).

- Các tiêu chí đánh giá có bản chất khác nhau
nhưng được lấy giá trị trung bình.

- Khó có thể áp dụng với các ngành nghề đặc thù.

- Chưa thể hiện tác động qua lại của các yếu
tố khi chúng có thể khuếch đại lẫn nhau, nhất là
khi có mặt đồng thời các hóa chất độc hại, nguy
hiểm.
2.4. Phương pháp VNNIOSH-2017

Năm 2014 trong chương trình nghiên cứu
phối hợp giữa Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam và
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1,2 17,1 2 (8) 

 

Lo i I II III IV V VI 
m (Y) Y 18<Y 34<Y 46<Y 55<Y Y>59 

Bảng 2. Phân loại điều kiện lao động sau khi tính toán điểm tổng hợp
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Bộ Khoa học công nghệ trong chương trình
CTPH/2014/01/TLĐ-BKHCN do Viện Khoa học
An toàn và Vệ sinh lao động chủ trì thực hiện, đã
nghiên cứu đề xuất một phương pháp đánh giá
mới, phù hợp với thực tế Việt Nam (gọi tắt là
phương pháp VNNIOSH-2017). Phương pháp
này được xây dựng trên cơ sở phương pháp
của CHLB Nga và các tiêu chuẩn, quy chuẩn vệ
sinh hiện hành ở nước ta [7], [8]. Các mức ĐKLĐ
cũng tương ứng với các mức rủi ro về an toàn
lao động. Phương pháp đánh giá, phân loại chất
lượng môi trường lao động thống nhất với
ĐKLĐ. Chất lượng vệ sinh môi trường lao động
được đánh gía theo 7 mức (1. Chất lượng tốt; 2.
chất lượng chấp nhận được; 3. Độc hại nhẹ; 4.
Độc hại trung bình; 5. Độc hại nặng; 6. Độc hại
rất nặng; 7. Nguy hiểm). 7 mức này được thống
nhất tương đương với ĐKLĐ

Nguyên tắc của phương pháp: phân loại
ĐKLĐ được xem xét một cách tổng hợp các yếu
tố có ảnh hưởng đến ĐKLĐ như vi khí hậu, các
yếu tố vật lý, hóa học, gánh nặng lao động,
cường độ lao động... Các tiêu chuẩn, quy chuẩn
của Việt Nam về môi trường, vệ sinh lao động
được thiết lập để đưa ra các mức tương ứng với
ĐKLĐ. Phân loại ĐKLĐ tổng hợp các yếu tố liên
quan với nguyên tắc:

+ Nếu chỉ có 1 yếu tố nào đó vượt quá tiêu
chuẩn cho phép thì được phân loại mức 3 đến 7,
tùy vào mức vượt và tổ hợp các mức vượt

+ Nếu có tác động 3 yếu tố trở lên với mức
chất lượng 3 thì đánh giá chung sẽ là mức 4;
Nếu có 2 yếu tố trở lên phối hợp với mức 4, 5, 6
thì mức sau cùng sẽ nhận một mức cao hơn. Chi
tiết của Phương pháp được trình bày trong tài
liệu tham khảo [8], [9].

Áp dụng phương pháp này, nhóm tác giả đã
khảo sát, đánh giá và phân loại ĐKLĐ một cách
tổng hợp tất cả các yếu tố tại một số vị trí công
việc của nhà máy may Phong phú ở miền Trung,
kết quả thể hiện ở Bảng 3.

Từ kết quả đánh giá phân loại ĐKLĐ, ta có
thể có được bức tranh tổng quát về ĐKLĐ của
các vị trí công việc của một cơ sở may. Tất cả
các vị trí có mức ĐKLĐ độc hại nhẹ (mức 3),
công việc là hơi có mức ĐKLĐ ở mức 4 (độc hại
nhẹ) - người công nhân luôn ở tư thế đứng, yếu
tố môi trường nhất là nhiệt độ và độ ẩm có sự
khác biệt với vị trí khác.

Phương pháp VNNIOSH-2017 đã cho thấy
một số ưu điểm: đã áp dụng được các tiêu
chuẩn hiện hành của Việt Nam để so sánh, phân
loại. Phương pháp đã sử dụng tổng hợp các

Những vấn đề chung
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TT V trí công vi c
Lo i
công 
vi c

Theo 
vi khí 
h u

Theo 
các 

y u t
v t lý 

Theo 
yêu t

hóa 
ch t

Theo 
m

n ng
nh c

Theo 
ng 

lao 
ng

Phân 
lo i

chung 
1 Tr i v i trung bình 3 2 1 3 3 3
2 C t v i - 3 2 1 3 3 3
3 May - 3 2 1 3 3 3
4 - 4 2 1 3 3 4
5 Ki m - 3 2 1 2 3 3
6 S a máy - 3 2 1 2 2 3
7 V n chuy n - 3 2 1 2 2 3
8 V sinh công nghi p n ng 3 2 1 3 2 3

1. Ch ng t t; 2. ch ng ch p nh c h i nh c h i trung bình; 5. c h i n ng; 
c h i r t n ng; 7. Nguy hi m; Vi khí h u g m nhi m, ánh sáng, t gió; Y u t v t lý 

g m ti ng n, b i bông, b i hô h p; Y u t hóa h c g m SO2, NO2, CO, CO2

Bảng 3. Phân loại ĐKLĐ của một số công đoạn trong cơ sở May
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thông số về môi trường lao động và gánh nặng
lao động để xác định, phân loại điều kiện lao
động. Cho đến nay, ở Việt Nam vẫn chưa có một
nghiên cứu nào đề xuất phương pháp đánh giá
ĐKLĐ nào ngoài VNNIOSH-2017, đây cũng là
tiền đề quan trọng để phương pháp phát triển,
hoàn thiện hơn trong thời gian đến. Việc so
sánh, phân loại với nhiều nhà máy Dệt May sẽ
được trình bày trong các bài báo sắp tới.

3. KẾT LUẬN

Với sự phát triển cao của nhận thức về an
toàn và vệ sinh lao động, người lao động đã có
ý thức cao hơn trong lao động để tự bảo vệ
mình. Tuy vậy, đứng về chức năng quản lý cũng
cần có một công cụ hiệu quả để đánh giá, phân
loại được mức độ nặng nhọc, nguy hiểm của các
vị trí công việc cho người lao động. Đây là cơ sở
pháp lý cần thiết để tăng cường bảo vệ quyền và
lợi ích hợp pháp cho người lao động. Phương
pháp VNNIOSH-2017 tỏ ra có nhiều ưu điểm do
đã đánh giá tổng hợp được các yếu tố ảnh
hưởng đến ĐKLĐ và sử dụng được các tiêu
chuẩn mới của Việt Nam.
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