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1. GIỚI THIỆU CHUNG 

  



 

 

Kính gởi: Quý Khách hàng, 
 

Công ty Cổ Phần Xây dựng NHÀ ĐẸP SÀI GÒN được thành lập và hoạt động trong 

lĩnh vực thi công xây dựng nhà ở, văn phòng, nhà công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật với 

nhiều thể loại, quy mô lớn nhỏ từ cao ốc đến nhà thấp tầng. Chúng tôi lấy chất lượng 

công trình xây dựng làm nền tảng cho sự tồn tại và phát triển của Công ty với các tiêu 

chí về chất lượng phục vụ, sự tận tâm và chu đáo, hỗ trợ khách hàng quản lý có hiệu 

quả các dự án đầu tư xây dựng.  

Để hoàn thành sứ mệnh, chúng tôi thực hiện triệt để những cam kết sau đây: 

1. Tuân thủ đúng pháp luật trong quá trình hoạt động. 

2. Thực hiện các hạng mục công trình đúng thiết kế, đúng phương pháp, đúng quy 

trình được quy định trong các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan, đảm bảo tiêu chí 

chất lượng, an toàn và tiến độ thi công. 

3. Luôn ý thức lắng nghe, tìm hiểu ý kiến, nguyện vọng của khách hàng và xem đó là 

cơ sở tích lũy kinh nghiệm để đáp ứng ngày càng tốt hơn các mong muốn của khách 

hàng.  

4. Không hứa hẹn những gì không thể đáp ứng.  

5. Thường xuyên có chương trình đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên 

môn, tay nghề, kỹ năng thực hành cho người lao động.  

6. Chăm lo cho toàn thể người lao động đảm bảo các điều kiện về an toàn lao động, an 

ninh và vệ sinh môi trường trên công trường. 

7. Tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tham gia vào quá trình xây dựng, phục vụ 

với phương châm “CHUYÊN NGHIỆP, TẬN TỤY, KỊP THỜI, CHÍNH XÁC”. 

8. Luôn duy trì tiêu chuẩn chất lượng cao nhất có thể và từng bước xác lập tiêu chuẩn 

chất lượng theo Đẳng cấp Chất lượng xây dựng NHÀ ĐẸP SÀI GÒN. 

Rất mong được sự quan tâm ủng hộ và hợp tác với Quý khách. 

Trân trọng kính chào, 

CHỦ TỊCH CÔNG TY 

  



 

 

2. HỒ SƠ PHÁP LÝ, CHỨC NĂNG ĐKKD 

  



 

 

 



 

 
 



 

 



 

 





 

 

3. NĂNG LỰC NHÂN SỰ 

  



 

SƠ ĐỒ  TỒ  CHỨ C NHÂ N SỨ  
 

 

  
MUA SẮM – CUNG ỨNG 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
(Tài chính kế toán) 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 (Điều hành) 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 (Kỹ thuật thi công) 

VẬT TƯ – THIẾT BỊ 

GIÁM ĐỐC 
 

CHỦ TỊCH CÔNG TY 
 

DỰ TOÁN – ĐẤU THẦU 
 

CÁC ĐỘI THI CÔNG 
 

HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ 
 

BCH CÁC CÔNG TRÌNH 
 



 

DÂNH SÂ CH NHÂ N SỨ  CHỦ  CHỒ T 

STT Họ và tên Chuyên ngành Chức vụ 
Kinh nghiệm 

làm việc 

1 Nguyễn Thành Nhân Kỹ sư xây dựng 
Chủ nhiệm đồ 

án, QLKT 
1998 đến nay 

2 Tràn Va n Bình Kỹ sư đie  n Cán bo   kỹ thua  t 2003 đến nay 

3 Nguyẽn Sơn Hà Kỹ sư xây dựng  2009 đến nay 

4 Nguyẽn Trie  u Giang Kỹ sư xây dựng  2004 đến nay 

5 Nguyẽn Thanh Minh KS Kinh té XD- QLDA  1992 đến nay 

6 Le  Đình Trie  u Giang Kỹ sư xây dựng  2004 đến nay 

7 Le  Ngo c Ta m Kỹ sư xây dựng  2010 đến nay 

8 Huỳnh Cha n Như Kién trúc sư  2002 đến nay 

9 Nguyẽn Va n Sang Kỹ sư xây dựng  2007 đến nay 

10 Vũ Va n Chinh 
Kỹ sư co ng nghie  p – 

Đie  n 
 2004 đến nay 

11 Huỳnh Co ng Hải Cao đảng xa y dư ng  2005 đến nay 

12 Nguyẽn Thanh Hải Cao đảng xa y dư ng  2006 đến nay 

13 Dương Công Ty Cao đảng xa y dư ng  2009 đến nay 

14 Le  Va n Đính Kién trúc sư  2000 đến nay 

15 Le  Co ng Giảng Kỹ sư xây dựng  2004 đến nay 

16 Tràn Ma nh Hải Kỹ sư cáp thoát nước  2008 đến nay 

17 Hoàng Thanh Long Kỹ sư xây dựng  2009 đến nay 

18 Nguyẽn Trung Thie  n Kỹ sư xây dựng  2005 đến nay 

19 Nguyẽn Minh Thi Kỹ sư xây dựng  2010 đến nay 

20 Vũ Duy Huynh Kỹ sư xây dựng  2008 đến nay 

21 Le  Ânh Cảnh Kỹ sư xây dựng  2012 đến nay 

22 Bùi Chương Đa t Kỹ sư trác đi a  2001 đến nay 

23 Tràn Hữu Trí Dũng Kỹ sư xây dựng  2008 đến nay 

24 Nguyẽn Phi Nam Kỹ sư xây dựng  2009 đến nay 

25 Nguyẽn Quóc Vinh Kỹ sư xây dựng  1999 đến nay 

26 Le  Trung Dũng Kỹ sư xây dựng  2009 đến nay 

27 Nguyẽn Thanh Long Cao đảng xa y dư ng  2011 đến nay 

28 Tie u Thanh Bảo Kỹ sư trác đi a – Bản đò  1992 đến nay 



 

STT Họ và tên Chuyên ngành Chức vụ 
Kinh nghiệm 

làm việc 

29 Le  Va n Hoa ch Kỹ sư đie  n  2011 đến nay 

30 Nguyẽn Va n Qua Kỹ sư đie  n  2000 đến nay 

31 Nguyẽn Co ng Khanh 
Kỹ sư xa y dư ng đường 

sa n bay và o  to  
 2010 đến nay 

32 Tràn Thie  n Cảnh Kỹ sư đi a chát dàu khí  2006 đến nay 

33 Đa  ng Trường Trà Kỹ sư đi a chát dàu khí  2009 đến nay 

34 Nguyễn Tấn Hùng Kỹ sư xây dựng  2011 đến nay 

….     

  



 

 

4. NĂNG LỰC THIẾT BỊ 

  



 

DÂNH MỦ C THIẾ T BI  
 

STT 
Mô tả thiết bị 

(Loại, kiểu, nhãn hiệu) 
Số 

lượng 
Đơn 

vị 
Năm sản 

xuất 
Thuộc 
sở hữu 

Khả năng 
hoạt động 

1 Cối trộn bêtông  8  Cái 2014 Công ty Tót 

2 Giàn giáo 1500 Bộ 2014 Công ty Tót 

3 Ván coffa 12000  Tấm 2014 Công ty Tót 

4 Máy mài 21  Cái 2014 Công ty Tót 

5 Máy thủy bình 05 Cái 2014 Công ty Tót 

6 Máy toàn đạc 04 Cái 2014 Công ty Tót 

7 Máy cắt sắt 15 Cái 2015 Công ty Tót 

8 Máy uón sát 14 Cái 2014 Công ty Tót 

9 Đàm bàn 15 Cái 2015 Công ty Tót 

10 Đàm dùi 15 Cái 2015 Công ty Tót 

11 Máy vận thăng 8 Cái 2012 Công ty Tót 

12 Máy khoan 10 Cái 2013 Công ty Tót 

13 Máy bơm 15 Cái 2015 Công ty Tót 

14 Máy hàn 16 Cái 2016 Công ty Tót 

15 Máy đầm cóc 8 Cái 2015 Công ty Tót 

16 Máy phát điện 150KVÂ 03 Cái 2014 Công ty Tót 

17 Máy nén khí 10 Cái 2014 Công ty Tót 

18 Bộ thiết bị khoan nhồi 05 Cái 2013 Công ty Tót 

19 Máy cắt gạch 10 Cái 2015 Công ty Tót 

20 Máy uón sát 10 Cái 2015 Công ty Tót 

21 Máy bơm bùn 5 Cái 2014 Công ty Tót 

22 Máy đào 05 Xe 2013 Công ty Tót 

23 Cẩu tháp 05  Cái 2014 Công ty Tót 

24 Kích thủy lực  06 Cái 2013 Công ty Tót 

25 Ô tô trọng tải >7 tấn 04 Xe 2012 Công ty Tót 



 

 



 



 



 

 

5. CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN



 

MỒ  T SỒ  CỒ NG TRI NH TIẾ Ủ BIẾ Ủ ĐÂ  THỨ C HIẾ  N 

STT TÊN CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM CHỦ ĐẦU TƯ NHIỆM VỤ QUY MÔ THỜI GIAN 

1 
Xây dựng Dự án 
Resort Coffee Tour 

Buôn Ma Thuột 
Tập đoàn cà 
phê Trung 
Nguyên 

Thi công phần 
thô và hoàn 
thiện 

Diện tích: 11.860 m2 

Qui mô: 02 Vila, 01 Nhà 
hàng, 01 Khách Sạn 

2012 

2 
Công trình Nhà văn 
phòng 

Tân Bình – 
Tp.HCM 

Cty TIMES 
SQUARE 

Thi công phần 
thô và hoàn 
thiện 

Diện tích: 12.600m2 

Qui mô: 02 hầm, 09 lầu, 
công trình cấp III 

2013 

3 
Nhà văn hóa Phụ nữ 
Thành phố (Cơ sở II) 

Quận 7 – Tp.HCM 
Nhà văn hóa 
phụ nữ 
Tp.HCM 

Thi công phần 
thô và hoàn 
thiện 

Diện tích: 9.370m2 
Qui mô: 01 trệt, 04 lầu, 
công trình cấp II 

2012 

4 
Nhà máy sản xuất cọc 
vách nhựa uPVC (Gói 
cọc) 

KCN Hiệp Phước 
– Tp.HCM 

Tổng Cty CN 
Sài Gòn 

Thi công cọc 
Diện tích: 25.040m2 
Qui mô: Nhà xưởng, 
công trình cấp II 

2012 

5 
Nhà máy sản xuất cọc 
vách nhựa uPVC (Gói 
phần thân) 

KCN Hiệp Phước 
– Tp.HCM 

Tổng Cty CN 
Sài Gòn 

Thi công phần 
thô và hoàn 
thiện 

Diện tích: 25.040m2 
Qui mô: Nhà xưởng, 
công trình cấp I 

2013 

6 
Cao ốc văn phòng 
58-60 Nguyễn Tất 
Thành 

Quận 4 – Tp.HCM 
Tổng Cty CN 
Sài Gòn 

Thi công phần 
ngầm 

Diện tích: 16.750m2 

Qui mô: 2 hầm, 15 lầu, 
công trình cấp I 

2013 

6 
Cao ốc văn phòng 
58-60 Nguyễn Tất 
Thành 

Quận 4 – Tp.HCM 
Tổng Cty CN 
Sài Gòn 

Thi công kết 
cấu, kiến trúc, 
cấp thoát nước 

Diện tích: 16.750m2 

Qui mô: 2 hầm, 15 lầu, 
công trình cấp I 

2013 

7 
Xây dựng trụ sở Khu 
giao thông đô thị số 
3 

Quận 12 – 
Tp.HCM 

Khu giao 
thông đô thị 3 

Thi công phần 
thô và hoàn 
thiện 

Diện tích: 11.250 m2 
Qui mô: 1 trệt, 4 lầu, 
công trình cấp II 

2011 



 

STT TÊN CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM CHỦ ĐẦU TƯ NHIỆM VỤ QUY MÔ THỜI GIAN 

8 Cao ốc văn phòng 
Tân Bình – 
Tp.HCM 

Cty CP Lâm 
Nghiệp Miền 
Đông 

Thi công phần 
thô và hoàn 
thiện 

Diện tích: 15.400m2 
Qui mô: 02 hầm , 10 
lầu, công trình cấp II 

2014 

9 Cao Nguyên Building Quận 3 – Tp.HCM 
Nguyễn Ngọc 
Thanh 

Thi công phần 
thô và hoàn 
thiện 

Diện tích: 2.365 m2 
Qui mô: 01 trệt , 06 lầu 
công trình cấp III 

2011 

 
10 

Ngân hàng TMCP Sài 
Gòn Thương tín – 
PGD Phú Nhuận 

Phú Nhuận – 
Tp.HCM 

SACOMBANK 
Thi công phần 
thô và hoàn 
thiện 

Diện tích: 5.200 m2 

Qui mô: 01 hầm, 05 lầu, 
công trình cấp III 

2013 

11 Biệt thự sân vườn Quận 2 – Tp.HCM 
Lê Thị Xuân 
Sanh 

Thi công phần 
thô và hoàn 
thiện 

Diện tích: 1.590 m2 
Qui mô: 1 trệt , 3 lầu  

2016 

12 VALTA building Quận 1 – Tp.HCM CTY VALTA 
Thi công phần 
thô và hoàn 
thiện 

Diện tích: 12.400 m2 
Qui mô: 01 hầm, 10 lầu, 
công trình cấp II 

2012 

13 
Trang trí nội thất và 
hoàn thiện 

Trụ sở làm việc 
các chi nhánh 
Ngân hàng IVB 

Ngân hàng 
Indovina Bank 

Trang trí nội 
thất và hoàn 
thiện 

Diện tích: 15.000m2 2015 

14 
Trụ sở Ủy ban về 
người Việt Nam ở 
nước ngoài 

147 Nguyễn Đình 
Chiểu, Q.3 – 
Tp.HCM 

ỦB về người 
Việt Nam ở 
nước ngoài 
TPHCM 

Thi công xây 
dựng và công 
cấp, lắp đặt 
thiết bị 

Diện tích: 5.000m2 
Qui mô: 1 trệt, 4 lầu, sân 
thượng, mái 
Công trình: Cấp III 

2016 

15 
Khu đô thị TM Trung 
tâm Cần Giuộc 

Cần Giuộc, Long 
An 

Công ty CP Mỹ 
Dinh 

Thi công hạ 
tầng 

Diện tích: 70.000m2 
Công trình: Cấp II 

2011-2015 

16  Chợ mới Cần Giuộc 
Cần Giuộc, Long 
An 

Công ty CP XD 
Nhà đẹp SG 

Thi công xây 
dựng 

Diện tích: 5.000m2 
Công trình: Cấp III 

2015-2016 



 
 

 

6. HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH 

  



 

  



 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

  



 

 

 



 



 



 

 

  



 

  



 

 

7. SỔ TAY AN TOÀN LAO ĐỘNG 

  



 

SỒ  TÂY ÂN TỒÂ N LÂỒ ĐỒ  NG 
 

Sổ tay An Toàn Lao Động (ÂTLĐ) sẽ được phân phát cho ban chỉ huy công 

trường và những nhân viên chủ chốt trong những công trường của Công 

ty TNHH MTV XD Nhà Đẹp Sài Gòn với mục đích: 

- Nhắc nhở và hướng dẫn những nguyên tắc cơ bản về ÂTLĐ. 

- Ban chỉ huy công trường và nhân viên ÂTLĐ sử dụng sổ tay này như là tài 

liệu ghi chép và huấn luyện ÂTLĐ. 

- Ban chỉ huy công trường và nhân viên ÂTLĐ sử dụng sổ tay để giải quyết 

vấn đề về ÂTLĐ trên công trường ngay khi khởi công. 

- Lưu ý: Những nguyên tắc ÂTLĐ trong cuốn sổ này cũng được áp dụng cho 

các thầu phụ khi thi công trên công trường của Công ty TNHH MTV XD Nhà 

Đẹp Sài Gòn. 

CHÍNH SÁCH VỀ ATLĐ, VỆ SINH CN & MÔI TRƯỜNG 

- Toàn bộ nhân viên có trách nhiệm áp dụng ÂTLĐ cho bản thân và công 

nhân khi làm việc trên công trường. Khi thi công ÂTLĐ phải được coi trọng 

hàng đầu. 

- Mua bảo hiểm tai nạn cho công nhân. 

- Thường xuyên nhắc nhở về công tác ÂTLĐ 

- Trang thiết bị bảo hộ lao động cần thiết cho công nhân. 

- Nhân viên ÂTLĐ sẽ được phân công xuống các công trường để giám sát và 

đôn đốc việc thực hiện ÂTLĐ 

- Luôn giữ công trường sạch sẽ. 

CÁC NGUYÊN TẮC ATLĐ CÁ NHÂN 

Nhằm đảm bảo ÂTLĐ cho bản thân, công nhân phải tuân thủ theo những 

nguyên tắc sau: 

- Phải luôn đội nón bảo hiểm. 

- Phải luôn đeo dây ÂTLĐ khi leo lên cao. 

- Khi có yêu cầu phải mang giầy ÂTLĐ, đeo kiếng bảo hộ và các thiết bị 

ÂTLĐ. 

THI CÔNG TẠI CÔNG TRƯỜNG 

Toàn bộ nhân viên và công nhân lao động tại công trường phải được trang bị: 

- Kiến thức về ÂTLĐ. 

- Học hỏi nội quy công trường. 

- Trang bị bảo hộ cá nhân. 

CÔNG TÁC CỦA NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH ATLĐ 

- Huấn luyện ÂTLĐ cho công nhân. 



 
- Thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở việc sử dụng dụng cụ ÂTLĐ trên công 

trường. 

- Vận động việc tuân thủ chương trình vệ sinh –ÂTLĐ- môi trường. 

- Lắp đặt bảng nội quy và bảng báo. 

- Phát hiện các khu vực nguy hiểm để tiến hành lắp bảng báo và đề ra các 

biện pháp phòng tránh. 

- Nhanh chóng xử lý tai nạn ÂTLĐ. 

- Ghi chép nhật ký ÂTLĐ. 

MỘT SỐ NGUYÊN TẮC ATLĐ 

1. AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO 

- Khi làm việc trên cao phải mang dây an toàn. 

- Lắp lan can tạm tại khu vực trên cao. 

- Tại những khu vực nguy hiểm, phải có biển báo hoặc barier tạm thời. 

- Khi sử dụng vận thăng, công nhân phải di chuyển trong khung lưới sắt an 

toàn. 

2. ATLĐ CHO LỔ TRỐNG 

- Lỗ sàn, lầu, đường no  i bo  , sa n bãi đươ c che lấp hoặc có barier bao quanh. 

- Lỗ trống phải được đặt biển báo hoặc đèn báo. 

3. ATLĐ GIÀN DÁO 

- Luôn sử dụng giàn dáo để làm việc, khi làm việc trên giàn dáo phải có lan 

can an toàn. 

- Giàn dáo phải được lắp thẳng đứng và phải được chèn, nem thật vững 

chắc. 

- Giàn dáo phải được liên kết chắc chắn và phải được kiểm tra trước khi sử 

dụng. 

- Giàn dáo phải được neo, buộc vào các kết cấu vũng chắc hoặc đứng độc lập 

và có sự kiểm tra chấp thuận của giám sát. 

4. ATLĐ KHI SỬ DỤNG THANG 

- Thang phải được kiểm tra và gia cố trước khi sử dụng. 

- Cầu thang phải được cột chặt vào các cấu kiệm vững chắc. 

- Luôn cột thang chắc chắn vào các  

- cấu vững và nhô ra một khoảng thích hợp. 

- Kiểm tra độ an toàn thang trước khi sử dụng. 

5. ATLĐ CHO THIẾT BỊ CẨU NÂNG 

Chỉ có nhân viên được đào tạo hay hướng dẫn mới được phép vận hành thiết 

bị cẩu, nâng. 

- Khu vực cẩu, nâng hoạt động phải được báo hiệu bằng bảng báo. 



 
- Thiết bị cẩu, nâng phải được kiểm tra trước và trong suốt qua trình vận 

hành. 

- Phải có biện pháp để ngăn cản những người không có trách nhiệm tiếp cận 

với các khu vự đang có cấc hoạt động nâng, cẩu. 

- Nếu bộ phận phanh hãm bị hư, không cho phép thiết bị nâng, cẩu được 

hoạt động. 

6. ATLĐ CHO CÔNG TÁC ĐIỆN 

- Dây điện sử dụng trong công trường phải được đấu nối trên độ cao và tại 

khu vực khô ráo. 

- Mối dây phải được liên kết an toàn. 

- Dây dssnx phải được cách nhiệt. 

- Ổ cắm phải được lắp đặt trên cao và an toàn. 

- Không được để dây dẫn điện tiếp xúc với các kết cấu công trình có tính 

dẫn điện. 

7. ATLĐ CHO CÔNG TÁC HÀN 

- Không sửa chữa máy hàn khi máy đang nối với nguồn điện. 

- Không sử dụng và lưu giữ nguyên vật liệu dễ cháy tại khu vực hàn. 

- Khi hàn tại những khu vực không có mái che, phải ngưng hàn khi trời mưa. 

- Công nhân hàn phải mang mặt nạ hàn và găng tay khi thao tác. 

- Không hút thuốc khi đang hàn, cắt. 

- Thùng chứa acetylence phải được luôn giữ thảng đứng khi lưu kho và khi 

sử dụng. 

8. PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 

- Công nhân làm việc tại công trường phải luôn ý thức và cảnh giác với các 

nguy cơ cháy. 

- Thiết bị PCCC phải được đặt tại nơi dễ cháy, dễ lấy và được kiểm tra 

thương xuyên. 

- Khi cháy nổ công nhân phải chữa cháy bằng mọi phương tiện. 

- Khi cháy lớn phải thông báo ngay cho đội PCCC địa phương. 

- Ngay khi xảy ra cháy phải thông báo ngay cho ban giám đốc và ban ÂTLĐ. 

9. AN TOÀN VỀ HÓA CHẤT 

- Phải tuân thủ nghiêm ngặt những hướng dẫn của nàh sản xuất. 

- Hóa chất độc hại phải được cất giữ trong thùng, gói an toàn, dán nhãn và 

biển báo nguy hiểm. 

- Chất thải hóa chất phải được xử lý theo quy trình. 

- Công nhân tiếp xúc với hóa chất độc hại phải được bảo vệ bằng các dụng 

cụ an toàn lao động như: kiếng, mặt nạ, găng tay… 

10. VỆ SINH CÔNG TRƯỜNG 

- Rác phải được gom góp và chuyển đổ thường xuyên. 



 
- Vật liệu phải được cất giữ tại nơi quy định. 

- Luôn giữ lối đi và cầu thang được sạch sẽ. 

- Cấm đốt rác và vật liệu tại công trường. 

- Khu vệ sinh phải được đặt riêng biệt. Phải có hệ thống thông thoát nước 

thải nhằm tránh ô nhiểm môi trường. 

11. BIA RƯỢU, THUỐC LÁ VÀ CHẤT KÍCH THÍCH 

- Cấm uống rượu trên công trường. 

- Không hút thuốc nơi dễ cháy. 

- Không bỏ que diêm và tàn thuốc trong thùng rác giấy và khu vực dễ cháy. 

- Bất kỳ người nào uống rượu, dùng chất kích thích sẽ bị buộc ra khỏi công 

trường. 

12. TAI NẠN LAO ĐỘNG VÀ SƠ CỨU 

- Số điện thoại cấp cứu của bệnh viện gần nhất phải được lưu lại văn phòng 

ban chỉ huy công trường. 

- Phải có phòng cấp cứu trên công trường. 

- Nhân viên có kiến thức và kinh nghiệm về sơ cứu phải luôn túc trực tại 

công trường. 

- Phải giới thiệu nhân viên sơ cứu với toàn bộ công nhân trên công trường. 

XỬ LÝ TAI NẠN 
Tai nạn nếu không may xảy ra phải được xử lý theo quy trình sau: 

- Sơ cứu nạn nhân (băng bó vết thương, hô hấp nhân tạo…) 

- Khi tai nan nghiêm trọng xảy ra, phải đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh 

viện gần nhất. 

- Phải đề ra biện pháp an toàn lao động nhằm tránh tai nạn lao động tương 

tự có thể xảy ra. 

- Giữ nguyên hiện trường tai nạn. 

- Báo cáo tình hình lên ban giám đốc và ban ÂTLĐ để có biện pháp xử lý. 



 

 


