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SỞ Y TẾ 

 

Số:             /SYT-NVY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bà Rịa Vũng Tàu, ngày       tháng    năm 2017 
 

  Về việc công bố đủ điều kiện 

quan trắc môi trường lao động 

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 

 

Sở Y tế nhận được công văn số 375/YTDP-SKNN ngày 26/7/2017 của 

Trung tâm Y tế dự phòng, Đơn đề nghị số 01/ĐĐN-YTDP ngày 26/7/2017 của 

Trung tâm Y tế dự phòng về việc công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao 

động và Hồ sơ công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động số 

01/HSCB-YTDP ngày 26/7/2017 của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu; 

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về 

hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 

động và quan trắc môi trường lao động; 

Căn cứ Quyết định số 7540/QĐ-BYT ngày 28/12/2016 của Bộ Y tế về 

việc công bố một số thủ tục hành chính được ban hành tại Nghị định số 

44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ; 

Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu công nhận Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu có đủ điều kiện về năng lực chuyên môn kỹ thuật, về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị để quan trắc môi trường lao động gồm các lĩnh vực sau: 

1. Yếu tố vi khí hậu: 

 - Nhiệt độ 

 - Độ ẩm 

 - Tốc độ gió 

 - Bức xạ nhiệt 

2. Yếu tố vật lý: 

 - Ánh sáng 

 - Tiếng ồn theo dải tần, ồn chung 

 - Rung chuyển theo dải tần  

 - Vận tốc rung đứng hoặc ngang  

 - Phóng xạ (Bức xạ ion hóa) 

 - Điện từ trường tần số công nghiệp 
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 - Điện từ trường tần số cao  

 - Bức xạ tử ngoại 

3. Yếu tố bụi các loại: 

 - Bụi toàn phần 

 - Bụi hô hấp 

 - Bụi thông thường 

 - Bụi silic: Có.  Phân tích hàm lượng silic tự do  

 - Bụi amiăng 

 - Bụi kim loại (chì, mangan, cadimi,... ) 

 - Bụi than 

 - Bụi talc 

 - Bụi bông 

4. Yếu tố hơi khí độc (Liệt kê ghi rõ theo các yếu tố có giới hạn cho phép theo 

quy chuẩn vệ sinh lao động) như: Thực hiện test nhanh tại hiện trường các loại 

hóa chất và hơi khí độc theo Quyết định 3733/2002/BYT. 

 

TT 

Tên hoá chất 

(Phiên âm tiếng 

Việt) 

Tên hoá chất 

(Tiếng Anh) 

Công thức hoá 

học 

Trung 

bình 8 

giờ 

(mg/m
3
) 

(TWA) 

Từng 

lần tối 

đa 

(mg/m
3
) 

(STEL) 

1 Amoniac Ammonia NH3 17 25 

2 Axeton Acetone (CH3)2CO 200 1000 

3 Axit axetic Acetic acid CH3COOH 25 35 

4 Axit Clohiđric Hydrochloric acid HCl             5 7,5 

5 Axit formic Formic acid HCOOH 9 18 

6 Axit nitric Nitric acid HNO3               5 10 

7 Axit oxalic Oxalic acid (COOH)2.2H2O 1 2 

8 Axit sunfuric Sulfuric acid H2SO4 1 2 

9 Bạc Silver Ag 0,01 0,1 

10 Bạc (dạng hợp 

chất) 

Silver compounds như 

Ag                 
0,01 0,03 

11 Benzen Benzene C6H6 5 15 

12 Cađimi và các Cadmium and Cd               0,01 0,05 



hợp chất compounds 

13 Cabon đioxit Carbondioxide CO2 900 1800 

14 Cacbon monoxit Carbonmonoxide CO 20 40 

15 Chì và các hợp 

chất 

Lead and 

compounds 
Pb 0,05 0,1 

16 Clo Chlorine Cl2 1,5 3 

17 Đồng (hơi, khói) Copper (fume) Cu 0,1 0,2 

18 Etylen Ethylene C2H4 1150 - 

19 Etylen perclorua Perchloroethylene C2Cl4 70 170 

20 Fomalđehyt Formaldehyde HCHO 0,5 1 

21 n-Hexan n - Hexane C6H6 90 180 

22 Hyđro sunfua Hydrogene sulfide H2S 10 15 

23 Hyđro xyanua Hydrogen cyanide HCN 0,3 0,6 

24 Khói hàn Welding fumes   5 - 

25 Khí dầu mỏ Petroleum gas 

(liquefied) 
  1800 2250 

26 Nitơ đioxit Nitrogen dioxide NO2 và N2O4 5 10 

27 Nitơ mono oxit Nitrogen monoxide NO 10 20 

28 Phenol Phenol C6H5OH 4 8 

29 Rượu etylic Ethanol CH3(CH2)OH 1000 3000 

30 Sunfua đioxit Sulfur dioxide SO2 5 10 

31 Tetracloetylen Tetrachloroethylene C2CL4 60 - 

32 Thuỷ ngân và hợp 

chất thuỷ ngân vô 

cơ 

Mercury and 

compounds 

(inorganic) 

Hg 0,02 0,04 

33 Toluen Toluene C6H5CH3 100 300 

34 Xăng Petrol (Petrol 

distillates, 

gazonline) 

  300 - 

35 Nicotin Nicotine C10H14N2 0,5 1 

36 Asen và các hợp 

chất chứa asen 

Arsenic and 

compounds 
As 0,03 

 

 
 

37 Xylen Xylene C6H4(CH3)2 100 300 



Các loại hóa chất và hơi khí độc làm tại phòng hóa nghiệm đã hợp đồng 

với Viện YTCC Hồ Chí Minh để triển khai như: NOx, SOx, CO, CO2, dung môi 

hữu cơ (benzen và đồng đẳng - toluen, xylen), thủy ngân, asen, TNT, nicotin, 

hóa chất trừ sâu… 

5. Yếu tố tâm sinh lý và ec-gô-nô-my 

 - Đánh giá nhanh tư thế lao động 

 - Đánh giá gánh nặng lao động thể lực 

 - Đánh giá Ec-gô-nô-my vị trí lao động 

 - Bảng kiểm đánh giá điều kiện lao động 

 - Đánh giá, phân tích các yếu tố cẳng thẳng thần kinh, tâm lý 

6. Đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp 

 - Yếu tố vi sinh vật 

 - Yếu tố gây dị ứng, mẫn cảm  

 - Dung môi 

 - Yếu tố gây ung thư 

 - Yếu tố vi khí hậu 

 - Yếu tố vật lý: tiếng ồn, rung chuyển, phóng xạ… 

 - Yếu tố bụi 

 - Yếu tố hơi khí độc 

7. Các yếu tố khác: Vi sinh không khí 

 - Tổng số vi khuẩn hiếu khí  

 - Cầu khuẩn tan máu  

 - Tụ cầu vàng (S. Aereus) 

 - Trực khuẩn mủ xanh (Ps. Aeruginosa) 

 - Tổng số nấm mốc  

Trên đây là toàn bộ nội dung công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường 

lao động của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu./. 

Nơi nhận:       KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên;       PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Cục QLMTYT; 

- Viện YTCC TP.HCM; 

- BP tiếp nhận và trả kết quả 

tập trung cấp tỉnh; 

- VP SYT; 

- BP CNTT SYT (đăng tải trên Portal SYT); 

- Lưu VT, NVY. 


		2017-09-01T01:41:14+0000
	thainv@soyte.baria-vungtau.gov.vn
	Bkav Signature


		2017-09-01T07:05:14+0000
	nhanpt@soyte.baria-vungtau.gov.vn
	Bkav Signature




