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Viện Khoa học An toàn và Vệ
sinh lao động là tổ chức khoa
học và công nghệ công lập thuộc
Tổng Liên đoàn Lao động Việt
Nam; có tư cách pháp nhân; có
con dấu và tài khoản tại Kho bạc
Nhà nước và Ngân hàng; hoạt
động theo cơ chế tự chủ, tự chịu
trách nhiệm theo quy định tại
Nghị định số 54/2016/NĐ-CP
ngày 14/6/2016 của Chính phủ
quy định về cơ chế tự chủ của tổ
chức khoa học và công nghệ
công lập và quy định của pháp
luật.
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Viện đã được tặng thưởng:

- Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ (2020)
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2015)
- Huân chương Độc lập hạng Nhất (2011)
- Huân chương Độc lập hạng Nhì (2006)
- Huân chương Độc lập hạng Ba (2001)
- Huân chương Lao động hạng Nhất (1991)
- Huân chương Lao động hạng Nhì (1981)
- Huân chương Lao động hạng Ba cho Phân viện miền Nam (2002)
- Huân chương Lao động hạng Ba cho Phân viện miền Trung (2004)
- Cờ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bằng khen của Bộ Khoa học & Công nghệ;

Bằng sáng chế công vụ; Giải thưởng Quốc gia, Huy chương vàng, cúp vàng về chất lượng các
sản phẩm khoa học và công nghệ
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1. Quyết định thành lập Viện

CƠ SỞ PHÁP LÝ02GIỚI THIỆU CHUNG 01
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2. Quyết định về tổ chức và hoạt động của Viện 2. Quyết định về tổ chức và hoạt động của Viện

CƠ SỞ PHÁP LÝ 02 CƠ SỞ PHÁP LÝ02

3. Các nhiệm vụ khác về an toàn, vệ sinh lao động, bảo đảm an toàn và sức khỏe người lao động,
bảo vệ môi trường lao động:

a) Thực hiện các hoạt động quan trắc, phân tích môi trường lao động; đánh giá, giám sát, dự báo
ô nhiễm môi trường lao động; cung cấp thông tin khoa học và kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động.

b) Phối hợp xây dựng hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh lao động, đánh giá tác
động môi trường,

c) Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ
môi trường lao động.

d) Xây dựng và phát triển tiềm lực của Viện để đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học và công
nghệ về an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường lao động.

4. Các hoạt động tư vấn, dịch vụ khoa học và công nghệ và hợp tác quốc tế theo quy định của
pháp luật:

a) Huấn luyện, đào tạo về an toàn lao động, vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp.
b) Đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn và vệ sinh lao động, rủi ro sức khỏe nghề nghiệp. Tư vấn

xây dựng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp tại doanh nghiệp.
c) Kiểm định hợp chuẩn, hợp quy các phương tiện bảo vệ cá nhân, trang thiết bị an toàn lao động.
d) Quan trắc và phân tích, đánh giá tác động môi trường; đo đạc các chỉ tiêu ô nhiễm môi trường;

vệ sinh lao động và nhân trắc học.
đ) Tư vấn, thiết kế, thẩm định, đánh giá hệ thống kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường lao động;

cung ứng trang thiết bị bảo hộ lao động và thiết bị an toàn; đầu tư, chuyển giao công nghệ, cung ứng
hệ thống kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường.

e) Thực hiện các dịch vụ khám chữa bệnh nghề nghiệp, bệnh liên quan đến sức khỏe nghề
nghiệp.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Viện
1. Lãnh đạo Viện gồm Viện trưởng và không quá 03 Phó Viện trưởng. Viện trưởng, các Phó Viện

trưởng do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy
định.

Viện trưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam về toàn bộ hoạt động của Viện. Phó Viện trưởng giúp Viện trưởng theo phân công của Viện
trưởng và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Viện trưởng và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao
động Việt Nam về nhiệm vụ được giao.

2. Cơ cấu tổ chức của Viện do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định theo
quy định của pháp luật.

Điều 4. Cơ chế hoạt động, nhân lực, kinh phí của Viện
1. Viện thực hiện cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo quy định tại

Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của
tổ chức khoa học và công nghệ công lập và quy định của pháp luật. Viện được tổ chức và hoạt động
theo Điều lệ do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành.

2. Biên chế công chức, viên chức, số lượng người làm việc của Viện theo đề án vị trí việc làm
được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

3. Kinh phí hoạt động của Viện bao gồm: Kinh phí từ ngân sách nhà nước hỗ trợ phù hợp với chức
năng, nhiệm vụ của Viện; kinh phí do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp và từ các nguồn kinh phí
hợp pháp khác.
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2. Quyết định về tổ chức và hoạt động của Viện 3. Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

CƠ SỞ PHÁP LÝ 02 CƠ SỞ PHÁP LÝ02
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5. Chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm phù hợp ISO/IEC 17025:2005, Vilas 4414. Chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm phù hợp ISO/IEC 17025:2017, Vilas 956

CƠ SỞ PHÁP LÝ 02 CƠ SỞ PHÁP LÝ02
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6. Chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm phù hợp ISO/IEC 17025:2017, Vilas 593 7. Chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm phù hợp ISO/IEC 17025:2017, Vilas 646

CƠ SỞ PHÁP LÝ 02 CƠ SỞ PHÁP LÝ02
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8. Chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm phù hợp ISO/IEC 15189:2012, Vilas MED 120 9. Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

CƠ SỞ PHÁP LÝ 02 CƠ SỞ PHÁP LÝ02
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10. Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 11. Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

CƠ SỞ PHÁP LÝ 02 CƠ SỞ PHÁP LÝ02
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13. Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, Vimcerts 025

14. Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, Vimcerts 113

12. Văn bản công bố tổ chức thực hiện quan trắc môi trường lao động

CƠ SỞ PHÁP LÝ 02 CƠ SỞ PHÁP LÝ02
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15. Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, Vimcerts 071

16. Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

16. Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

16. Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

CƠ SỞ PHÁP LÝ 02 CƠ SỞ PHÁP LÝ02
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2. Cán bộ khoa học và công nghệ

Hiện nay Viện có 207 cán bộ, viên chức và lao động. Trong đó có: 01 Phó Giáo sư; 12 Tiến
sỹ khoa học và Tiến sỹ, 45 Thạc sỹ khoa học và 102 Kỹ sư, Cử nhân, Bác sỹ. Đội ngũ cán bộ,
viên chức của Viện đa phần là những cán bộ khoa học có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu của
một cơ quan nghiên cứu khoa học công nghệ để triển khai các hoạt động KH&CN theo chức
năng nhiệm vụ được giao.

chuyên môn 

Ti n s Th c s i h c Khác T ng s

12 45 102 48 207 

1 Công ngh 35

2 Hóa h 30 

3 Y khoa, Y h òng, Y t 25

4 K 15

5 Sinh h 10 

6 B Qu 10

7 Chi , Thông gió 5 

8 V - Vô tuy 5

9 Khác 72 

1. Sơ đồ tổ chức

T NG
VI T NAM 

B TÀI NGUYÊN 
NG 

B KHOA H C VÀ 
CÔNG NGH

B NG -

& XÃ H I

H NG 
QU C GIA V

B O H NG

VI N KHOA H C AN TOÀN VÀ V NG

PHÂN VI N KHOA H C AN TOÀN V NG
VÀ B O V NG MI N TRUNG 

PHÂN VI N KHOA H C AN TOÀN V NG
VÀ B O V NG MI N NAM 

ÒNG VI N

TR M QUAN TR NG

TRUNG TÂM AN TOÀN LAO NG

TRUNG TÂM S C KH E NGH NGHI P

TRUNG TÂM B O H LAO NG VÀ B O V M NG 

NĂNG LỰC NHÂN SỰ 03 NĂNG LỰC NHÂN SỰ03
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1. Phòng thí nghiệm An toàn lao động, Vilas 956

Hệ thống thiết bị thử nghiệm Mũ an toàn
Hệ thống thiết bị thử ngiệm Giầy an toàn

Hệ thống thiết bị thử ngiệm Khẩu trang, mặt nạ

Hệ thống thiết bị thử nghiệm Dây an toàn

Hệ thống thiết bị thử ngiệm Hơi khí độc

Máy kéo nén
Máy thử nghiệm CQ hô hấp

Hệ thống thiết bị thử nghiệm
PTBVCN chống rơi ngã

1. Phòng thí nghiệm An toàn lao động, Vilas 956

Hệ thống thiết bị thử ngiệm Độ bền cao ápHệ thống thiết bị thử ngiệm CQ hô hấp NaCl

Hệ thống đánh giá quần áo chống nóng và
chống cháy

NĂNG LỰC THIẾT BỊ 04 NĂNG LỰC THIẾT BỊ04
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2. Phòng thí nghiệm Quan trắc và Phân tích môi trường
Vilas 441 - Vilas 593 - Vilas 646

Thiết bị phân tích tại phòng thí nghiệm

Hệ thống phân tích tổng NitơHệ thống phân tích Xyanua

Hệ thống thiết bị phân tích hồng ngoại Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử MP - AES

2. Phòng thí nghiệm Quan trắc và Phân tích môi trường
Vilas 441 - Vilas 593 - Vilas 646

Thiết bị phân tích tại phòng thí nghiệm

Hệ thống máy sắc ký khí khối phổ GCMS QP2020NX

Hệ thống máy sắc ký khí GC 2010 Plus
detector FID, FTD, FPD, ECD, TCD

Hệ thống thiết bị sắc ký lỏng
hiệu năng cao HPLC/UV/FLD

Hệ thống thiết bị quang phổ
hấp thụ nguyên tử

Máy phân tích TOC

Hệ thống thiết bị sắc ký ion

Hệ thống phòng cân phân tích 10(-6)g

NĂNG LỰC THIẾT BỊ 04 NĂNG LỰC THIẾT BỊ04
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2. Phòng thí nghiệm Quan trắc và Phân tích môi trường
Vilas 441 - Vilas 593 - Vilas 646

Thiết bị đo và lấy mẫu

Thiết bị đo Rung

Thiết bị đo Điện từ trường

Thiết bị đo Hơi khí độc trong khí thải

Thiết bị lấy mẫu bụi PM10 và PM2.5

Bơm lấy mẫu không khíDụng cụ lấy mẫu đất phân tầng

Dụng cụ lấy mẫu bùn
tràm tích

Thiết bị lấy mẫu vi
sinh không khí

Bộ chiết Soxhlet Bộ ngâm chiết chất thải

2. Phòng thí nghiệm Quan trắc và Phân tích môi trường
Vilas 441 - Vilas 593 - Vilas 646

Thiết bị chuẩn bị và bảo quản mẫu

Hệ thống thiết bị chuẩn độ điện thế tự động Tủ cấy vi sinh

Tủ bảo quản mẫu
Hệ thống chưng cất

dung môi hữu cơ

NĂNG LỰC THIẾT BỊ 04 NĂNG LỰC THIẾT BỊ04
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Hệ thống máy sinh hóa thường quy tự động

Kính hiển vi kết nối máy tính Máy xét nghiệm HbA1c Máy phân tích khí máu

Hệ thống máy huyết học tự động

3. Phòng xét nghiệm Y sinh học nghề nghiệp, Vilas MED 120

Thiết bị xét nghiệm thường quy

3. Phòng xét nghiệm Y sinh học nghề nghiệp, Vilas MED 120

Thiết bị xét nghiệm Bệnh nghề nghiệp

Hệ thống sắc ký lỏng 3 lần tứ cực LC/MS Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao áp

Hệ thống sắc ký khối phổ GC

Máy quang phổ hấp thụ
nguyên tử

NĂNG LỰC THIẾT BỊ 04 NĂNG LỰC THIẾT BỊ04
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01
QUẢN LÝ
ATVSLĐ

02
AN TOÀN
LAO ĐỘNG

03
MÔI TRƯỜNG

LAO ĐỘNG

04
SỨC KHỎE
NGHỀ NGHIỆP

LĨNH VỰC
NGHIÊN CỨU

Với truyền thống 50 năm xây dựng và phát
triển, đến nay, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh
lao động đã thực hiện hơn 600 đề tài nghiên cứu
khoa học các cấp. Hầu hết các đề tài nghiên cứu
đều cho kết quả có tính ứng dụng cao, có giá trị
thực tiễn, được sử dụng để thiết kế và hướng
dẫn thực hiện nhiều công trình cải thiện môi
trường, điều kiện làm việc, các trang thiết bị
phòng ngừa tai nạn lao động cho người lao động
tại các cơ sở sản xuất như:

- Các hệ thống và công nghệ xử lý ô nhiễm môi
trường lao động và bảo vệ môi trường;

- Các trang thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ
cá nhân cho người lao động;

- Phương pháp tính và các công cụ đánh giá rủi
ro mất an toàn vệ sinh lao động;

- Đánh giá gánh nặng lao động; đánh giá dự báo
tác hại nghề nghiệp đến sức khỏe người lao
động…

Các công trình nghiên c u khoa h c ã th c hi n

C c C p B C T ng

48 242 325 615 

4. Phòng khám Sức khỏe nghề nghiệp

Thiết bị phòng khám tại cơ sở

Khám sức khỏe lưu động

NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC05NĂNG LỰC THIẾT BỊ 04
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Danh mục một số công trình nghiên cứu KH&CN

TT TÀI 
ình ti n b KHKT c c v B o h ng (g tài nhánh)
ình ti n b KHKT c c v B o h ng (g tài nhánh)

TÀI KHCN C C
1 Nh ng yêu c u c n thi m b o an toàn b c x i v n h t nhân. 
2 Nghiên c xu t danh  m n b o v cá nhân thích h

d ng m t vài lo n b o v cá nhân ch y u, góp ph n b m an toàn 
ng trong nông nghi p khi làm vi c có ti p xúc v i hóa ch c.

3 Nghiên c u xây d ng chi c và các bi giám sát, d phòng và x
lý các nguy c ng ng t i s c kh ng. 

4 Nghiên c u hoàn ch nh h th ng ki m chu ng, ch t o
máy báo m ng t n s ình hình trang b s d ng

n b o v cá nhân cho cán b công nhân viên làm vi c t thu c
h th ng truy n t n 500 KV B c – Nam. 

5 Nghiên c u ch t o v t li u c n x ch ng tia X. 
6 khoa h c và nh ng ki n gi i c i thi u ki n làm vi c, b m an toàn và 

b o v s c kh ng, góp ph n xây d i Vi t
Nam. 

7 Nghiên c u và ng d ng các gi i pháp k thu t x lý ô nhi m gây b i khí th i công 
nghi p và gi m thi u ti ng n trong khu v c s n xu t.

C L P C C

8 ng, nhu c ng, kh u ph tiêu chí v
ng, an toàn th c ph m b ng m t s ngành ngh .

9 Nghiên c c tr ng phân b n t ng c ng dây cao th
t 220 kV tr lên và c a các tr m phát sóng t n s Radio t n 1 GHz và 

ng c n s c kh e c ng. 
10 Nghiên c khoa h c xây d ng h th ng tiêu chu n và h th ng qu n lý an 

toàn và v ng phù h p v i s phát tri n kinh t - xã h i, góp ph n b o v
s c kh ng trong quá trình h i nh p.

11 Kh u ki xu khoa h c và các gi i pháp phòng ch ng
tác h i ngh nghi p, b o v s c kh e cho n công nhân viên ch ng trong 
th i k u công nghi p hóa, hi c

ÌNH TR M (T 2015-2020) 
12 Nghiên c n tr ng ô nhi m t ng vi sinh v t (n m m c và vi khu n) có h i

xu t d th o tiêu chu n gi i h ng công 
nghi p.

13 Nghiên c u xây d ng quy trình th nghi m ph c v p chu n, h p quy cho 
n b o v cá nhân: Gi y c n

b o v p.
14 Nghiên c u xây d ng tiêu chu n qu n áo b o h ng ph thông cho nam và n .

Danh mục một số công trình nghiên cứu KH&CN

TT TÀI 
15 Nghiên c u x lý h c b ng ch t h p

ph trên n n graphene. 
16 Nghiên c u n s c kh e c ng có ti p xúc v i vi n m Aspergilus 

trong ngành s n xu t ch bi n th xu t gi i pháp d phòng. 
17 Nghiên c i ro an toàn, v xu t áp d ng h th ng

qu n lý phù h p khai thác và ch bi .
18 Nghiên c u th c tr m b i h nh viêm ph nang d ng ngo i

lai ng ngành ch bi n th n xu g .
19 i ngh nghi p do ti p xúc v a

ng t i các tr m s n xu t bê tông Asphalt khu v c mi n Trung. 
20 Nghiên c u x lý các h p ch t dung môi h

ng in. 
21 Nghiên c khoa h an toàn c a các h th ng k thu t – công 

ngh xu t m t s gi i pháp chính nh m gi m thi c gây tai n n
ng, ô nhi t ng t, nghiêm tr ng trong m t s lo i hình 

s n xu t công nghi p.

ÌNH PH I H P (T 2015-2020) 
22 Nghiên c khoa h hoàn thi , chính sách b o hi m b t bu c tai 

n ng và b nh ngh nghi u ki n Vi .
23 Nghiên c khoa h c và xây d n ki m soát r i ro ngh

nghi p phù h p v i phát tri n h i nh p c a Vi t Nam. 
24 Nghiên c u áp d u ki ng c a Vi n

Khoa h c An toàn và V xu t x p lo s n
xu t cho ngành ch bi n g và ch bi n th y s n.

25 Nghiên c u xây d ng h th p h ng doanh nghi p th c hi n
pháp lu t An toàn, V ng và B o v ng. 

26 Xây d ng Atlat nhân tr i Vi tu n hi n nay. 
27 Nghiên c u xây d ng quát r i ro s c kh e ngh nghi p.
28 Nghiên c u ng d ng gi i pháp tích h p chi u sáng vùng làm vi c v i chi u sáng s

c s d ng ngu n sáng LED. 
29 Nghiên c c tr ng an toàn s d ng máy, thi t b trong s n xu t lúa g o

xu ình qu n lý, ki ng b ng sông 
C u Long. 

30 u ki ng c t xa b vùng bi n
mi xu c m t s n i dung nghiên c u các gi i pháp khoa h c và 
công ngh nh m b .

TÀI KHCN C P B (T 2015-2020) 
31 Nghiên c m h p v sinh xung quanh khu công nghi p t p trung. 
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Danh mục một số công trình nghiên cứu KH&CN

TT TÀI 
32 Nghiên c u xây d ng và áp d ng mô hình h th ng qu n lý An toàn v ng

theo tiêu chu ch bi n thu s n.
33 Nghiên c u xây d ng và áp d ng h th ng qu êu chu n ISO 

45001:2018 trong các doanh nghi a và nh .

34 Nghiên c u x lý khí CO trong khí th i s n xu t công nghi p nhi th p b ng xúc 
tác ph trên b m t mang ceramic. 

35 Nghiên c u xây d ng và áp d ng mô hình h th ng qu êu chu n
ch bi n m cao su. 

36 Nghiên c u xu t áp d ng ch s 1,6- Hexamethylene diamin (HAD) làm tiêu chu n
giám sát sinh h i v ng ti p xúc v i 1,6 Hexamethylen diisocyanate 

s n xu t ô tô, xe máy. 
37 Nghiên c nh m nhi m Methyl Ethyl Keton, Methyl n- Buthel Ketone 

ng trong m t s s n xu xu t áp d ng tiêu chu n giám 
sát sinh h c 2. 

38 Nghiên c u xây d ng và áp d ng mô hình h th ng qu n lý An toàn v ng  
theo tiêu chu n ISO 45001:2018 trong các s n xu t nguyên li u t nh a tái ch .

39 Nghiên c u xây d ng và áp d ng mô hình h th ng qu n lý An toàn v ng
theo tiêu chu n ISO 45001:2018 s n xu t giày. 

40 Nghiên c m khí Clo n s c kh i lao 
ng ch bi n th y s xu t gi i pháp d phòng. 

41 Nghiên c u m nhi m crom và th c tr ng s c kh e b nh t t c ng
ti .

42 Nghiên c nh m nhi m etylbenzen qua s n ph m chuy n hóa axit mandelic 
c ti u ng có ti p xúc. 

43 Nghiên c u, ch t o công c l y m c
m nicotin ngh nghi p trong nhà máy thu c lá t i Vi t Nam. 

44 Nghiên c u th c tr ng làm vi c trong các 
nh a composite và các gi i pháp gi m thi u.

45 Nghiên c i ro an toàn, v xu t áp d ng h
th ng qu n lý theo tiêu chu s n xu t k t c u thép khu 
v c mi n Trung. 

46 Nghiên c u th c tr xu t gi i pháp b m an toàn, v ng trong 
b c d , v n chuy n th công lúa g ng b ng sông C u Long. 

47 Nghiên c u ki i ro s c kh e ngh nghi i
v s n xu t bao bì. 

48 Nghiên c ng k t h p c a vi khí h u nóng và dung môi h n s c kh e
tâm th n c ng trong ngành s n xu t da giày. 

49 Nghiên c u ng d ng thi t b nguyên kh i s d ng màng sinh h
x lý n c th i sinh ho t.

TT TÀI 
50 Nghiên c u xây d ng b công c xu t gi i pháp ki

n ng trong thi công xây d ng nhà cao t ng. 
51 Nghiên c i ro an toàn v ng trong ngành thu xu t

áp d ng h th ng qu n lý an toàn v ng theo mô hình OHSAS 18000. 

52 ình hình áp d xu t khung danh m c tiêu chu n, quy chu n k thu t
qu c gia v n h i nh p kinh t qu c t .

53 xu t h th ng qu n lý an toàn v ng t i nhà máy 
ng khu v c mi n Trung theo mô hình OHSAS 18000. 

54 Nghiên c xu t gi i pháp gi m thi p xúc ngh nghi p
c ng v n hành máy dán ép cao t n.

55 Nghiên c u th c tr ng b nh nhi c Formaldehyde c ng trong 
ngành ch bi n g , góp ph xu t vào danh m c b nh ngh nghi c b o hi m

Vi t Nam. 
56 Nghiên c u nh ng m n tính c a benzen, toluen, xylen ng ti p xúc 

v i n i tiêu chu n cho phép qua xét nghi m m t s ch s huy t h c, ch s
mARN CYP2E1 và s bi i c a gen CYP2E1. 

57 Nghiên c u hoàn thi khoa h c và d li u k thu nh kh ng
nâng nh c v t n ng th ng n .

58 Nghiên c u áp d ng các ch s ng ch t chuy c ti xác 
nh m c th m nhi m t ng benzen, toluen, xylen, styren ng có ti p xúc 

ngh nghi p.
59 Nghiên c u, ch t o th nghi gi y b o h ng ch u, m b ng

h n h p (blend) cao su acrylonitric butadien (NBR) và nh a nhi t d o polypropylen 
(PP). 

60 Nghiên c u b sung, hoàn thi n h th p chu n m t s n
ch gã cá nhân. 

61 Nghiên c u b sung, hoàn thi n h th p chu n m t s b l c c a m t
n , bán m t n phòng c.

62 Nghiên c u ng c ng không khí khu v c
s n xu t ô- n s c kh ng. 

63 Nghiên c u xây d ng quy trình công ngh oxy hóa hoàn toàn toluen b ng v t li u xúc 
tác nhi th p.

64 Nghiên c u phân l nh danh b c phân t m t s n m
m c gây h ch bi c.

65 ình tr ng mòn r c và nh y c m ngà n xu t
hóa ch t.

66 ng và tác h i ngh nghi p t gi t
m heo khu v c mi n Trung. 

67 Nghiên c u ch t o thi t b x lý H2S trong khí th i b c.

Danh mục một số công trình nghiên cứu KH&CN
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1. An toàn lao động

Nhận diện nguy cơ, đánh giá rủi ro
an toàn lao động trong sản xuất

- Thực hiện các hoạt động đánh giá sự phù hợp: chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy, thử nghiệm,
giám định các phương tiện bảo vệ cá nhân, trang thiết bị an toàn, vệ sinh lao động;

- Kiểm tra, chẩn đoán an toàn cho máy, thiết bị, công trình;

- Thẩm định, tư vấn xây dựng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động;

- Nhận diện nguy cơ, đánh giá rủi ro an toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất

1. An toàn lao động

Kiểm tra, chẩn đoán an toàn cho máy,
thiết bị, công trình

Kiểm tra, đánh giá an toàn điện
tại doanh nghiệp

DỊCH VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 06 DỊCH VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ06



41H! s� n�ng l#c40 Vi�n Khoa h c An toàn và V� sinh lao đ"ng

2. Quan trắc và Giám sát chất lượng môi trường

- Quan trắc và phân tích, đánh giá tác động môi
trường, đo đạc các chỉ tiêu ô nhiễm môi
trường;

- Quan trắc khí thải;
- Quan trắc nước, nước thải;
- Đánh giá môi trường lao động tại cơ sở.

Quan trắc môi trường lao động

2. Quan trắc và Giám sát chất lượng môi trường

Quan trắc nước, nước thải

Quan trắc khí thải
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3. Khám sức khỏe nghề nghiệp

Khám sức khỏe lưu động cho doanh nghiệp và Khám sức khỏe theo yêu cầu tại phòng
khám theo các gói khám sau:
- Khám bệnh nghề nghiệp, điều trị phục hồi chức năng, người mắc bệnh nghề nghiệp, người

bị tai nạn lao động;

- Khám trước khi bố trí công việc, khám sức khỏe định kỳ;

- Khám, chữa bệnh tự nguyện và bảo hiểm y tế;

- Khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động và cộng đồng dân cư;

3. Khám sức khỏe nghề nghiệp
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3. Khám sức khỏe nghề nghiệp 4. Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, sức khỏe nghề nghiệp và sơ
cấp cứu tai nạn lao động

Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động được Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội
chứng nhận là đơn vị đủ điều kiện huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo Quyết
định số 1136/QĐ-BLĐTBXH ngày 12/8/2019; Giấy chứng nhận số 80/2019/GCN ngày
12/8/2019.
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4. Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, sức khỏe nghề nghiệp và sơ
cấp cứu tai nạn lao động

5. Ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực ATVSLĐ

- Tư vấn, thiết kế, thẩm định, thẩm tra, đo đạc, đánh giá, hiệu chỉnh thiết bị, công trình thông
gió, điều hòa không khí, cấp nước, thoát nước, kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường;

- Đầu tư, chuyển giao công nghệ, cung ứng hệ thống kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường;

- Sản xuất kinh doanh trang thiết thị bảo hộ lao động, trang thiết bị an toàn và trang thiết bị xử
lý ô nhiễm môi trường;

- Gia công chế tạo, thi công xây lắp các công trình kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường và
các hạng mục công trình liên quan.

Tên dự án: Hệ thống chống sét tổ hợp kim CDT
Địa chỉ: TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Tên dự án: Hệ thống chống sét dùng kim DAS
Địa chỉ: Huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Một số hình ảnh các công trình triển khai ứng dụng Khoa học và công nghệ
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5 Ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực ATVSLĐ

Tên dự án: Hệ thống xử lý nước thải
Nhà máy NPK Quảng Bình
Địa chỉ: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Công việc: Tư vấn thiết kế, Thi công
lắp đặt hệ thống xử lý nước
Công suất: 60m3/ngđ

Tên dự án: Trường đào tạo nghề điện
Địa chỉ: xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn,
Hà Nội
Công việc: Trạm xử lý nước thải sinh
hoạt

Tên dự án: Hệ thống thoát nước và xử
lý nước thải - Dự án Phát triển toàn diện
Kinh tế - Xã hội thành phố Thanh Hóa
Địa chỉ: tỉnh Thanh Hóa.
Công việc: Gia công lắp đặt hệ thống
song chắn rác, máy cào rác

Một số hình ảnh các công trình triển khai ứng dụng Khoa học và công nghệ

Tên dự án: Công ty Mô tô Việt Nam
Địa chỉ: KCN Nội Bài - Hà Nội
Công việc: Hệ thống xử lý nước thải
bể mạ

Tên dự án: Hệ thống xử lý nước ngầm
Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Công việc: Lắp đặt hệ thống xử lý nước ngầm

5. Ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực ATVSLĐ

Tên dự án: Hệ thống xử lý nước ngầm,
công suất 500 m3/ngđ
Địa chỉ: Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội
Công việc: Gia công lắp đặt hệ thống xử lý
nước

Một số hình ảnh các công trình triển khai ứng dụng Khoa học và công nghệ
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5. Ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực ATVSLĐ

Dự án: Công ty MACHINO
Địa chỉ: KCN Thăng Long - Hà Nội
Công việc: Hệ thống điều hòa sử dụng
tấm trao đổi nhiệt colling pad

Dự án: Liên doanh SX ô tô VMC
Địa chỉ: Thanh Xuân - Hà Nội
Công việc: Hệ thống thông gió phân
xưởng sơn

Dự án: Nhà máy nhiệt điện Ninh Bình
Địa chỉ: Thành phố Ninh Bình
Công việc: Hệ thống thông gió gian
biến thế

Một số hình ảnh các công trình triển khai ứng dụng Khoa học và công nghệ

Dự án: Công ty TNL
Địa chỉ: Tp. HCM
Công việc: Hệ thống lọc bụi xưởng SX gỗ
Công suất: 15.000 – 18.000m3/h

Dự án: Nhà máy nhiệt điện Uông Bí
Địa chỉ: TP. Uông bí - Quảng Ninh
Công việc: Hệ thống cấp gió - Hệ thống
lọc bụi than

5. Ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực ATVSLĐ

Một số hình ảnh các công trình triển khai ứng dụng Khoa học và công nghệ

Dự án: SUMIDENSO 3
Địa chỉ: KCN Đại An -
Hải Dương
Công việc: Hệ thống
ống gió ĐHKK
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Dự án: Công ty Nhựa Vinh Hạnh – Nhà máy tại
Kim Bôi, Hòa Bình và Hà Đông, Hà Nội
Công việc: Hệ thống xử lý bụi và dung môi sơn
Thiết bị chính: Ventury vận tốc thấp - Công
suất: 22.000m3/h; Màng nước - Công suất:
12.000m3/h.

5. Ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực ATVSLĐ

Một số hình ảnh các công trình triển khai ứng dụng Khoa học và công nghệ

Dự án: Nhà máy sữa Sài Gòn
Địa chỉ: KCN Tân Thới Hiệp, Tp. HCM
Công việc: Hệ thống xử lý khói thải
cho lò hơi đốt dầu FO - Công suất:
5T/h

Dự án: Công ty Sữa Vinamilk Bắc Ninh
Địa chỉ: KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh

Công việc: Hệ thống xử lý khói thải lò hơi đốt dầu DO
Thiết bị chính: Tháp hấp thụ tầng sô; Công suất: 16.000m3/h

Tên dự án: Công ty Xi Măng
Phúc Sơn
Địa chỉ: xã Vũ Thứ - Kinh Môn
- Hải Dương
Công việc: Hệ thống xử lý khí
thải NOx

5. Ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực ATVSLĐ

Một số hình ảnh các công trình triển khai ứng dụng Khoa học và công nghệ

DỊCH VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 06 DỊCH VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ06



55H! s� n�ng l#c

5. Ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực ATVSLĐ

Quạt ly tâm áp suất cao Quạt ly tâm áp suất trung bình

Quạt hướng trục

Thiết bị lọc trọng lực
tự rửa AGF

Thiết bị lọc bụi
Cyclone

Thiết bị làm thoáng
ejector

Quạt hướng trục

54 Vi�n Khoa h c An toàn và V� sinh lao đ"ng

Dự án: Nhà máy luyện thép Hưng Thịnh
Địa chỉ: KCN Đồng Văn, Hà Nam
Công việc: Hệ thống xử lý khói lò
Thiết bị chính: Lọc bụi túi vải rung rũ khí nén; Công suất: 110.000m3/h

5. Ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực ATVSLĐ

Một số hình ảnh các công trình triển khai ứng dụng Khoa học và công nghệ

Công trình xử lý và cung cấp nước sạch cho cụm trường học
+ Trung học cơ sở, tiểu học và mầm non tại xã Sín Chéng, huyện Simacai, tỉnh Lào Cai.
+ Trường mầm non xã Phúc Khánh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.
+ Trường học và trụ sở UBND xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.
+ Trung học cơ sở, tiểu học và mầm non xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.
Công suất: 100 m3/ngày

Một số sản phẩm tiêu biểu do Viện thiết kế và chế tạo
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5. Ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực ATVSLĐ

Một số sản phẩm tiêu biểu do Viện thiết kế và chế tạo

Thiết bị lọc bụi túi vảiThiết bị lọc bụi Filter giấy

Thiết bị xử lý VOCS

Thiết bị lắng lamen Tháp làm thoáng
tải trọng cao (tháp oxy hóa)

Thiết bị hấp thụ

Thiết bị
Xử lý nước thải hợp khối
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