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Kết quả nghiên cứu KHCN
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Phân viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền Trung

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Điều kiện lao động là tổng hợp các yếu
tố của môi trường lao động (MTLĐ)
(như yếu tố vật lý, sinh học, hóa học,

vi khí hậu, tiếng ồn, độ rung...) và các yếu tố liên
quan đến quá trình lao động (như mức nặng
nhọc, mức căng thẳng/cường độ của công việc).
Đánh giá ĐKLĐ là cơ sở khoa học giúp các cơ
sở sản xuất biết được cần phải đầu tư vào đâu
và đầu tư các giải pháp kiểm soát nào để cải
thiện tối đa ĐKLĐ tại cơ sở mình. Đồng thời, việc
đánh giá, phân loại ĐKLĐ cũng giúp các cơ
sở/ngành đưa ra các chế độ, chính sách đối với
người lao động tại cơ sở/ngành mình phù hợp
với chính sách chung của Nhà nước.

Ngành Cao su Việt Nam đứng vị trí thứ 3 toàn
cầu về sản lượng và xuất khẩu cao su thiên
nhiên, với sản lượng gần 1,1 triệu tấn trên diện
tích gần 1 triệu ha. Cao su thiên nhiên Việt Nam
hiện đã xuất khẩu tới hơn 80 thị trường thế giới,
chiếm gần 12% tổng sản lượng xuất khẩu toàn
cầu. Cao su Việt Nam gần như đang dẫn đầu
toàn cầu về năng suất mủ cao su khi đạt bình
quân 1,6 – 1,7 tấn/ha/năm [1].

Chế biến mủ cao su đang đóng một vai trò

cực kì quan trọng trong ngành công nghiệp
nước nhà, giải quyết một lượng lớn nhu cầu việc
làm cho người lao động. Tuy nhiên, chế biến mủ
cao su cũng là một ngành chứa nhiều yếu tố
nguy hiểm/có hại, ảnh hưởng đến sức khỏe và
sự an toàn của người lao động. Các yếu tố nguy
hiểm/có hại bao gồm: các yếu tố vật lý; các yếu
tố hóa học; các yếu tố nguy hiểm về điện; các
yếu tố do mặt bằng; quá trình thao tác; công cụ
lao động...

Trong những năm qua phương pháp
VNIOSH-2017, VNIOSH-2019 đã được sử dụng
để đánh giá điều kiện lao động và xác định rủi ro
an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (RRAT &
SKNN) ở 3 cơ sở sản xuất bao bì giấy carton ở
khu vực phía Nam. Kết quả cho thấy hầu hết vị
trí làm việc có điều kiện lao động ở mức 4 (độc
hại trung bình) và mức 5 (mức độc hại nặng),
chủ yếu là mức ồn (hơn 85dBA) và người lao
động thường xuyên phải mang vác tấm giấy kích
cỡ lớn và nặng [2].

Phương pháp VNNIOSH-2017 cũng được áp
dụng ở một số cơ sở chế biến gỗ khu vực miền

Tóm tắt:

Bài viết đề cập đến kết quả đánh giá điều kiện lao động (ĐKLĐ) theo các yếu tố hóa học, vật
lý và sinh học ở các cở sở chế biến mủ cao su khu vực miền Trung. Phương pháp VNIOSH –
2017 được sử dụng và phân loại chất lượng vệ sinh môi trường lao động tại 3 nhà máy chế biến
mủ cao su khu vực miền Trung. Kết quả nghiên cứu cho thấy có nhiều vị trí làm việc có mức độc
hại nhẹ và trung bình, 1 vị trí ở mức độc hại nặng.

Từ khóa: Điều kiện lao động, chế biến mũ cao su, Môi trường lao động, yếu tố độc hại.
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Trung. Kết quả đánh giá cho thấy điều kiện lao
động ở các cơ sở chế biến gỗ được khảo sát ở
mức 5 và mức 6.

Trong bài báo này, tác giả đề cập tới kết quả
đánh giá ĐKLĐ ở các cở sở chế biến mủ cao su
khu vực miền Trung theo phương pháp
VNNIOSH-2017 nêu trên [3].

2. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là 3 cơ sở chế biến mủ
cao su ở khu vực miền Trung như trong Bảng 1.

Quy trình công nghệ sản xuất ở các cơ sở
chế biến mủ cao su tương đối giống nhau. Các
vị trí làm việc trong các cơ sở chế biến mủ cao
su được thể hiện ở Bảng 2.

2.2. Phương pháp

2.2.1. Phương pháp lấy mẫu và phân tích:

Phương pháp lấy mẫu và phân tích được thể
hiện trong Bảng 3.

2.2.2. Phương pháp đánh giá điều kiện lao
động [4][5]

Phương pháp đánh giá ĐKLĐ VNNIOSH-
2017. Phương pháp xác định ĐKLĐ theo hai
bước thực hành như sau:

1) Xác định ĐKLĐ theo từng yếu tố độc hại
và/hoặc nguy hiểm tạo nên gánh nặng lao động
tổng hợp, của MTLĐ và quá trình lao động theo
thang đánh giá bán định lượng 7 mức (mức 1-
rất tốt; mức 2- tốt; mức 3- độc hại nhẹ; mức 4-
độc hại trung bình; mức 5- độc hại nặng; mức 6-
độc hại rất nặng; mức 7- nguy hiểm).
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STT a ch Công su t Ký hi u

01 
Nhà Máy Ch Bi n M Cao Su 
Cam L - i
Qu ng Tr Chính,- Cam L ,- Qu ng Tr 3.000 t CS1 

02 Xí nghi p ch bi -Công 
Ty TNHH MTV Cao Su Qu ng Tr

ng
ng Tr . 4.500 t CS2 

03 
Nhà máy ch bi n m Cao su-
Công ty TNHH MTV Cao su Kon 
Tum 

ình Phùng, P. 
Duy Tân, TP Kon Tum, 
t nh Kon Tum 

10.500 t CS3 

Bảng 1. Cơ sở thực hiện khảo sát và quan trắc

Ký hi u V trí làm vi c Mô t công vi c

K1 Ti p nh n
nguyên li u

Xe b n x m cao su vào các thùng (có khu y tr n) b ng các ng m m n i t
b n xu ng các máng phân ph i

K2 X lý s c khu y tr u v i axit b ng các cánh khu y trong các b n ch a.

K3 c tr n v i axit và tr u, ch yên 
cao su. 

K4 Cán m ng M c cán m ng b ng các máy chuyên d ng. 
K5 m n n c khi y.

K6 Cân, ép ki n c cân theo kh gi m th tích 
và t o kh i vuông v thu n ti n cho vi c s p x p, v n chuy n.

K7 S d gói các ki n cao su và dùng nhi hàn các n p g p
c a túi nilon. 

Bảng 2. Vị trí làm việc trong các cơ sở chế biến mủ cao su
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2) Lập bảng thống kê kết quả đánh giá riêng lẻ
ở bước 1 và thực hiện đánh giá tổng hợp theo
hướng dẫn mới thỏa mãn nguyên lý an toàn sinh
học. Đối với các thông số môi trường lao động,
phân loại ĐKLĐ trên cơ sở so sánh kết quả đo
đạc với giá trị cho phép trong ca làm việc theo các
Quy chuẩn và Tiêu chuẩn vệ sinh. Phân loại các

yếu tố vật lý được thể hiện ở Bảng 4 và Bảng 5.

Phân loại dưới tác động của các yếu tố
hóa học:

Đối với các tác nhân độc hại mạnh: H2S, NH3
và CH3CHOOH theo nguyên tắc: 1-1-1-1 tức là
mức sau cao hơn mức trước một lần tiêu chuẩn

Thông s c, phân tích Thi t b s d ng Quy chu n, tiêu 
chu n so sánh 

Ánh sáng TCVN 5176:1990 ánh sáng 
Model 840020, Cole Pamer QCVN 22:2016/BYT 

Ti ng n chung TCVN 9799:2013 ng n Rion NL-42 QCVN 24:2016/BYT 
NH3 MASA method 401 u khí Snsydine-

GilAir Plus 
Lambda 25 UV/VIS – Perkin 
Elmer, Anh 

QCVN 03:2019/BYT H2S MASA method 701 

CH3COOH QCVN 03:2019/BYT,  
Ph l c 2

Bảng 3. Phương pháp lấy mẫu và phân tích

Tên các ch s

Phân lo i ch ng v
R t t t
và t t c h i nh c h i

trung bình
c h i

n ng
c h i

r t n ng Nguy hi m

1 và 2 3 4 5 6 7 
Chi u sáng nhân t o

r i t i thi u trên b
m t thao tác E, Lux 1,5EQC÷EQC <EQC÷0,5EQC < 0,5EQC - - - 

M c r i ro 
R i ro r t
th p, có 

th b qua

R i ro  
th p

R i ro 
trung bình

R i ro  
cao 

R i ro  
r t cao 

R i ro c c cao 
i v i

ng

r i t i thi u trên b m t thao tác EQC nh trong QCVN 22:2016/BYT

Bảng 4. Phân loại dưới tác động của môi truờng ánh sáng

Tên các ch
s

Phân lo i ch ng v

R t t t T t c h i
nh

c h i
trung bình

c h i
n ng

c h i
r t n ng Nguy hi m

1 2 3 4 5 6 7
M c âm 

ng 
tr c ti p 66 ÷ 85 86 ÷ 90 91 ÷ 95 96 ÷ 105 106 ÷ 115

M c r i ro 
R i ro r t
th p, có 

th b qua

R i ro có 
th b

qua 
R i ro 
th p

R i ro 
trung bình

R i ro  
cao 

R i ro  
r t cao 

R i ro c c cao 
i v i
lao ng

Bảng 5. Phân loại ĐKLĐ duới tác động của tiếng ồn



nhất (mức cao nhất nhận được theo thang 7 mức);

• Trong trường hợp có tác động phối hợp của
từ 3 yếu tố trở lên với mức chất lượng 3 – độc
hại nhẹ – thì đánh giá chung của MTLĐ sẽ là
mức chất lượng 4 – độc hại trung bình;

• Nếu có từ 2 yếu tố trở lên phối hợp với nhau
với mức chất lượng 4, 5, 6 – thì đánh giá chung
của MTLĐ sẽ tương ứng nhận một mức cao hơn
theo thang 7 mức.

- Trong trường hợp giảm thời gian làm việc
tiếp xúc với các yếu tố độc hại (bảo vệ NLĐ bằng
cách giảm giờ làm) thì có thể được coi là giảm
mức độc hại của MTLĐ nhưng không thể không
có độc hại (tức tối thiểu mức đánh giá độc hại
phải là mức 3).

Khi làm việc với yêu cầu cao về chất lượng
vệ sinh, người lao động có thể phải dùng
phương tiện bảo vệ cá nhân (PTBVCN). Việc sử
dụng PTBVCN hiệu quả có tác dụng làm giảm
nguy cơ suy giảm sức khỏe nhưng không làm
thay đổi mức chất lượng vệ sinh của MTLĐ.

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1. Kết quả quan trắc môi trường lao động

Kết quả quan trắc môi trường lao động tại các
cở sở được thể hiện ở các Bảng 6, Bảng 7,
Bảng 8.

3.2. Kết quả đánh giá ĐKLĐ theo MTLĐ
Kết quả đánh giá điều kiện lao động của các

cở sở được khảo sát được thể hiện ở Bảng 9,
Bảng 10, Bảng 11.

Nhận xét:

Tại cơ sở 1, vị trí K4: ở mức độc hại nặng, vị
trí K5: ở mức độc hại trung bình, các vị trí K2,
K3, K6 ở mức độc hại nhẹ, vị trí K1 ở mức tốt.

Tại cơ sở 2, vị trí K4: ở mức độc hại trung
bình, các vị trí K1, K2, K5, K6 ở mức độc hại
nhẹ, vị trí K3, K7 ở mức rất tốt và tốt.

Tại cơ sở 3, tại các vị trí K5, K6, K7: ở mức
độc hại trung bình, vị trí K4 ở mức độc hại nhẹ,
các vị trí K1, K2, K3 ở mức tốt.

cho phép. Thang đánh giá thu được đối với các
yếu tố độc hại mạnh:

Mức 1 là khoảng [0;0,5]*TCCP;

Mức 2 là khoảng [0,6; 1,0]*TCCP;

Mức 3 là khoảng [1,1; 2,0]*TCCP;

Mức 4 là khoảng [2,1; 3,0]*TCCP;

Mức 5 là khoảng [3,1; 4,0]*TCCP;

Mức 6 là khoảng [4,1; 5,0]*TCCP;

Mức 7 là khoảng ≥5,1*TCCP

TCCP: đối với khí H2S, NH3 và CH3CHOOH
áp dụng theo QCVN 03:2019/BYT: Quy Chuẩn
Kỹ Thuật Quốc Gia Giá Trị Giới Hạn Tiếp Xúc
Cho Phép Của 50 Yếu Tố Hóa Học Tại Nơi Làm
Việc; TCCP: H2S ≤ 10mg/m3, NH3 ≤ 17mg/m3,
CH3COOH ≤ 25mg/m3.

Phân loại chất lượng vệ sinh MTLĐ/điều
kiện lao động dưới tác động riêng lẻ và đồng
thời của các yếu tố độc hại:

Sau khi đo đạc, xác định giá trị chỉ thị chất
lượng vệ sinh MTLĐ/điều kiện lao động dưới tác
động của từng yếu tố độc hại theo thang 7 mức
nêu trên, chúng ta phân loại chất lượng vệ sinh
chung của MTLĐ như sau:

- Nếu tại vị trí làm việc, các yếu tố độc hại
hoặc chuẩn chỉ thị của nhóm các yếu tố độc hại
đều trong phạm vi tối ưu hoặc cho phép thì
MTLĐ ở vị trí đó thỏa mãn yêu cầu chất lượng
vệ sinh thuộc mức 1 và mức 2. Nếu dù chỉ một
yếu tố nào đó, hoặc chuẩn chỉ thị của nhóm các
yếu tố độc hại vượt quá TCCP thì MTLĐ tại đó
được phân loại chất lượng từ mức 3 đến mức 7,
tùy vào mức vượt cụ thể và tổ hợp các mức
vượt của chuẩn chỉ thị của các yếu tố độc hại.

- Phân loại chất lượng vệ sinh MTLĐ có tính
đến tác động phối hợp giữa các yếu tố độc hại.

Trên cơ sở các số liệu đo đạc MTLĐ chúng ta
phân loại chất lượng vệ sinh chung của MTLĐ
theo thang 7 mức xây dựng ở mục trên, như sau:

• Nhận mức chất lượng của yếu tố độc hại cao
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Ch tiêu 
K t qu

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7

Ti ng n dBA 79,7 88,9 86,2 93,2 90,4 85,3 68,0 
Ánh sáng Lux 3120 139 1325 127 202 210 932 
H2S mg/m3 2,18 3,94 2,74 2,81 1,78 0,241 0,252
NH3 mg/m3 2,91 1,86 1,77 2,02 1,23 0,345 0,321
CH3COOH mg/m3 <0,05 0,203 0,118 0,064 <0,05 <0,05 <0,05

Bảng 6. Kết quả quan trắc môi trường lao động tại CS1

Ch tiêu 
K t qu

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7

Ti ng n dBA 85,2 87,3 56,7 93,7 89,4 86,3 72,2 
Ánh sáng Lux 5600 255 722 520 162 360 816 
H2S mg/m3 1,050 3,240 3,340 2,924 3,040 0,175 0,162 
NH3 mg/m3 2,77 2,34 2,12 1,81 1,87 0,324 0,291 
CH3COOH mg/m3 <0,05 0,120 0,089 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Bảng 7. Kết quả quan trắc môi trường lao động tại CS2

Ch tiêu 
K t qu

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7

Ti ng n dBA 74,7 78,8 70,3 87,2 93,2 86,2 80,3 
Ánh sáng Lux 2.340 1.033 1.370 1.020 250 140 140 
H2S mg/m3 2,05 2,19 2,56 1,10 0,759 1,05 0,779 
NH3 mg/m3 2,79 2,43 2,81 1,79 1,05 0,285 0,467 
CH3COOH mg/m3 <0,05 <0,05 0,083 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Bảng 8. Kết quả quan trắc môi trường lao động tại CS3

V trí công vi c
Ch tiêu 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7

M c ch ng v
Ti ng n 2 3 3 4 4 3 2
Ánh sáng 1 3 1 5 3 3 1 
H2S 1 1 1 1 1 1 1
NH3 1 1 1 1 1 1 1
CH3COOH 1 1 1 1 1 1 1 

2 3 3 5 4 3 2

Bảng 9. Kết quả đánh giá điều kiện lao động theo MTLĐ tại CS1
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4. KẾT LUẬN

Áp dụng phương pháp VNNIOSH-2017 đánh
giá điều kiện lao động tại các cơ sở chế biến mủ
cao su khu vực miền Trung cho thấy ĐKLĐ ở
hầu hết các vị trí làm việc ở mức độc hại nhẹ và
độc hại trung bình.

Đặc biệt một vị trí làm việc có điều kiện lao
động ở mức độc hại nặng K4: cán mỏng ở cơ sở
1. Khuyến nghị doanh nghiệp có các biện pháp
can thiệp kịp thời để cải thiện ĐKLĐ.
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Kết quả nghiên cứu KHCN

Taïp chí Hoaït ñoäng KHCN An toaøn - Söùc khoûe & Moâi tröôøng lao ñoäng, Soá 4,5&6-2020

V trí công vi c
Ch tiêu 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7

M c ch ng v
Ti ng n 3 3 1 4 3 3 2
Ánh sáng 1 3 1 1 2 1 1 
H2S 1 1 1 1 1 1 1
NH3 1 1 1 1 1 1 1
CH3COOH 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 1 4 3 3 2

Bảng 10. Kết quả đánh giá điều kiện lao động theo MTLĐ tại CS2

V trí công vi c
Ch tiêu 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7

M c ch ng v
Ti ng n 2 2 2 3 4 3 2
Ánh sáng 1 1 1 1 3 4 4 
H2S 1 1 1 1 1 1 1
NH3 1 1 1 1 1 1 1
CH3COOH 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 3 4 4 4

Bảng 11. Kết quả đánh giá điều kiện lao động theo MTLĐ tại CS3


