
TAP DOAN DIN LIJ'C VIT NAM CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIET NAM 
VA Dc 1p  - Tn' do - Hnh phiIc 

CONG DOAN DIN LIJ'C VIT NAM 

S:  6 9  /CTLT-EVN-CDDVN Ha Nói, ngày  2  tháng 4', nám 2022 

CHI THI LIEN TICH 
Ye vic to chfrc quãn 1 và hoyt ng cüa mng Iu*i An toàn, v sinh viên 

trong Tp doàn Din hrc Quôc gia Vit Nam 

Can cir Diu 74 Lut An toàn, v sinh lao dng s 84/2015/QH13 ngày 25 
tháng 6 näm 2015 cüa Quôc hi nurc Cong hôa xã hi chü nghia Vit Nam; 

Can cü Quy ch phi hçip hot dng gifla Tong giám d6c Tp doàn Din lirc 
Vit Nam và Ban chap hành Cong doàn Din hrc Vit Nam ban hành kern theo 
Quyêt djnh so 835/QD-EVN ngày 05/7/202 1; 

Can cü Quy djnh Cong tác an toàn trong Tp doàn Din 1irc Quc gia Vit 
Nam ban hành kern theo Quyêt djnh so 122 1/QD-EVN ngày 09/9/202 1; 

Can cü D an nâng cao hiu qua quãn 1 cong tác an toàn trong Tp doàn 
Din lrc Quôc gia Vit Nam giai dotn 202 1-2025 dä duçc Hi dông thành viên 
EVN thông qua ti Nghj quyêt so 15 1/NQ-HDTV ngày 08/4/2021. 

D nâng cao chit luqng và hiu qua hott dng cüa an toàn, v sinh viên 
(ATVSV) trong cOng tác an toàn v sinh lao dng (ATVSLD), Tong giám dOe 
Tp doàn Din lrc Vit Narn và Ban Thi.thng vi Cong doàn Din l?c  Vit Nam 
hithng dn tO chüc quân l và hot dng cüa mng hri ATVSV trong Itp doàn 
Din 1irc Quôc gia Vit Narn, ci,i the nhu sau: 

I. MJC IMCH, YEU CAU 

1. Thng nht t chiirc quán 1 và hoit dng cüa mng lithi ATVSV trong 
Ttp doàn Din 1irc Quôc gia Vit Nam. 

2. Thrc hin ngày càng t& han cOng tác ATVSLD; giâm thiu, phông tránh 
tai ntn lao dng và bnh nghê nghip trong san xuât, kinh doanh; không ngü'ng 
cái thin diêu kin lam vic cho ngiRii lao dng. 

3. Dam bào, phát huy vai trô cüa ngui lao dng và t chrc Cong doàn trong 
cOng tác ATVSLD; dam bâo tO chüc và duy trI hot dng cüa ATVSV các vj 
trI, nai san xuât, lam vic dáp rng yêu câu ye ATVSLD. 

4. Dam bão trách nhim cüa ATVSV theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

II. TO CHU'C MING LUOI AN TOAN, V SINH YIEN 

1. T chü'c mng lu*i ATYSY 

a. Mi t/ di san xut (g9i chung là t san xut) phài có It nht 01 ATVSV. 
Nhu'ng to san xuât hot dng phân theo ca hoc có sO 1u'ng ~ 15 ngithi phài b 
trI them nhu'ng không qua 03 ATVSV. Nhüng cOng vic phân tan theo nhóm? 05 
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ngui và nhctng cong vic thung xuyên dài ngày theo nhóm? 02 ng'ithi uu tiên 
bô tn có ATVSV. 

b. Mng ltrOi ATVSV duçc hInh thành và hoit dng & các dan vj cüa EVN 
và các don vj cüa Tong cong ty, có Cong doàn dOng cap là Cong doàn Ca s& (g9i 
tat là dan vi). 

2. Tiêu chuãn cüa ATVSV 

a. Là ngu&i lao dng trçrc tip trong t san xut. 

b. Co tarn huy&, nhit tInh vOi cOng tác ATVSLD và tir nguyen lam ATVSV 
(co nhiêu kiên dóng gop, xây dirng trong các hoat dng ye ATVSLD). 

c. Co bc an toàn t11 bc 4 tr& len, am hiu v nghip vy. chuyên môn, k5' 
thut an toàn lao dng và v sinh lao dng. 

d. Guong rnu trong vic chp hành các quy djnh v ATVSLD. 

e. Không phâi là To tru&ng san xuât. 

3. Nhim ks', trInh tir, thu tVc  bu, cong nhn ATVSV 

a. Dnh kS'  02 nãm, Cong doàn Ca s& quyt djnh s luçmg ATVSV cüa tmg 
to san xuât phü hçp v&i tInh hInh thirc tê và hu&ng dan ye th&i gian, trInh t1r, thu 
t1jc dê To cOng doànlCOng doàn b phn h9p bâu ATVSV. So li.rçing ngu?i trong 
To duçc triu tp dê tham gia bâu c& It nhât phãi trên 50%. 

b. S luqng irng cir, d cir d bu ATVSV có the có s du. Tru&ng hp khOng 
có so du thirc hin bâu ci:r bang biêu quyêt hoc bO phiêu kin, tru&ng hp có so 
du thi phài tiên hành bâu cü bang bO phiêu kin. To cOng doànlCOng doàn b phn 
1p biên bàn bâu cir và gui ho so bâu ci'r ye Cong doàn Ca s&. (Mu phiêu bâu cir, 
Mâu biên bàn kiêm phiêu, Mâu van bàn de nghj theo Mâu 1, 2, 3 tai  Phii lc 2). 

c. Cong doàn co s& tng hçip danh sách ATVSV duçic b.0 và d nghj Tng 
giám dod Giám dOc don vj ra quyêt djnh thành 1p mng luâi ATVSV theo nhim 
kS. ATVSV khi dixçc cong nhn së duçic cap The hotc Bang ATVSV (nên dO, 
viên yang, chu ATVSV rnâu yang) de sr diing trong qua trInh hot dng. (Mâu 
van bàn dê nghj thành 1p mng lithi, bO sung, thay the ATVSV, dê ngh mien 
nhiêm ATVSV theo Mâu 4 ti Phu luc 2). 

d. ATVSV khOng hott dng hoc khOng hoàn thành nhim vii trong 2 qu 
lien tiic, To tru&ng To cOng doànlCông doàn b phn to chüc h9p lay tin nhirn 
cüa ngu&i lao dng bang phiêu kin; nêu có tren 50% so nguôi lao dng trong tO 
san xuât không tin nhim thI TO tnu&ng To cOng doàn!Công doàn b phn báo cáo 
COng doàn ca s& d nghj Tong giám dod Giám dOc don vj don vi rnin nhiêm 
ATVSV. (Mâu phiêu tin nhim ATVSV theo Mu 5 Phii liic 2). 

e. Khi khuyt ATVSV hoc do thay di mô hInh, hoat dng cüa to san xut 
nêu thây cânthiêt bô sung ATVSV, TO tru&ng Cong doàn kjp th&i báo cáo COng 
doan ca s& dê xin chü truong bâu ATVSV thay th, b sung. TnInki tr, thu tiic bu, 
cong nhn ATVSV thay the, bô sung thc hin nhu khoãn b và khoán c nêu trén. 
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III. HOAT BONG CUA MANG LIIOI AN TOAN, V SINH VIEN 

1. Nghia viii, quyn hin cüa ATVSV 

a. ATVSV có nghia vii sau day: 

- Don dc, nhc nhô, hrnng dn mi ngui trong th san xutt chp hành 
nghiêm chinh quy dnh ye ATVSLD, bâo quân các thiêt bj an toàn, phuang tin 
báo v cá nhân. 

- Giám sat vic thirc hin tiêu chun, quy chun, quy trInh, ni quy 
ATVSLD, phát hin nhung thiêu sot, vi phm ye ATVSLD và nhng tnthng hçip 
mat an toàn, v sinh cüa may, thiêt bj, 4t tu, chat, noi lam vic. 

- Tham gia xây dirng k hoch ATVSLD. 

- Tham gia huàng dn bin pháp lam vic an toàn dôi vyi ngirñ lao dng 
mi den lam vic & to san xuât; tham gia nhóm quãn li', nhn din, dánh giá rüi 
ro ye ATVSLD tai noi lam vic. 

- Kin nghj vâi t/di trithng san xut hoc cp trên thixc hin dy dü các ch 
d bâo h lao dng, bin pháp bâo dam ATVSLD và khac phiic kjp th&i nhng 
tru&ng hçip mat an toàn, v sinh cüa may, thiêt bj, vt tu, chat noi lam vic. 

- Báo cáo Chü tjchlTô tril&ng Cong doân hoc Cong doân BO phn! Cong 
doàn co s& thành viên/ Cong doàn co s& khi phát hin vi phtm ye ATVSLD ti 
fbi lam vic ho.c trurng hçp mat ATVSLD cüa may, thiêt bj, 4t tix, chat có yêu 
cau nghiêm ngt dã kiên nghj ma không duçYC khAc phc. Dông th&i thông báo 
cho can b an toàn cüa don vj dixçc biêt dê phôi hcip kiêm tra. 

b. ATVSV có quyên sau day: 

- Duçc cung cp thông tin d.y dü v bin pháp ma ngu&i si:r diing lao dng 
tiên hành dê báo dam ATVSLD tai nbi lam viêc. 

- Yêu cu ngu&i lao dng trong t ngmg lam yic d thirc hin các bin pháp 
bao dam ATVSLD nêu thây có nguy Ca trirc tiêp gay sr cô, tai nn lao dng va 
chju trách nhim ye quyêt djnh do. 

- Ducc hoc tip, bM duorng nâng cao trInh d chuyên môn, nghip vii, phucing 
pháp hott dng. 

2. Huân 1uyn, tp huãn nghip viii di v&i ATVSV 

a. ATVSV duac ngu&i sü diing lao dng t chrc hun 1uyn cong tác 
ATVSLD theo quy djnh cua Lut ATVSLD và Nghj djnh so 44/2016/ND-CP 
(nhóm 6). 

b. Hang nãm, tht cã ATVSV trong mng lu&i ATVSV cüa don vj duçic Cong 
doàn ca s& hoc Cong doàn cap tren tr1rc tiep co s& phôi hqp chuyên mOn to chilic 
tp huan nghip vi ye k näng, phuang pháp hot dng dânh rieng cho ATVSV. 
Tüy tInh hInh th?c té san xuât Co the to ch&c h9c tp kinh nghim giüa các don vj 
t1r nguOn chi phi san xuât kinh doanh và h trq t1r nguOn kinh phi cong doàn trong 
khoáng th&i gian ti1r 01 den 02 ngày. 
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c. Ni dung tQtp hun nghip vit và h9c ttp kinh nghim: 

- K näng và phuong phap hot dng riêng cüa ATVSV (cac k5 näng don 
dc, nhtc nhi, hung dan, kiên nghj, báo cáo...). 

- K5' nàng và phuang pháp nhn din môi nguy, dánh giá và quán 1 rüi ro 
khi thirc hin cong tác; k5 nãng trong phông chông djch bnh lay nhiêm. 

- Ph bin các van bàn pháp 1ut mâi, các huOng dn cüa cp trén ye cong 
tác ATVSLD. 

- Ch d phiu thao tác, phiu cong tác, lnh cong tác... kern theo tInh hung 
thrc t trong cong tác hang ngày tai  dcm vi, co si. 

- Sir dçing thit bj có yêu cu nghiêm ngt v an toàn lao dng. 

- Các phuong pháp so cp ciru thu?ing gp, phucing pháp cp ciru hM sinh 
ttng hçip, cp ciru ngrnM b din giit. 

- Phuong an phông ngira tai nan  lao dng. 

- Phuong an phông cháy chüa cháy và ciru nin cüu h. 

- Sir ditng, báo quán các phuong tin bâo v cá nhân, trang thit bj, dung ci 
an toàn, do luông, thi cOng. 

- Thâo lutn và giài dáp nhUng vuOng mtc trong cOng tác ATVSLD. 

3. Ch d chinh sách di vói ATVSV 

a. Mi ATVSV thrçc dành rnt phn th?yi gian lam vic tuo'ng throng It nh.t 
mt ngày lam vic trong tháng dê thi;rc hin nhim vi;i ATVSV. 

b. ATVSV duçic huing ph'çi cp trách nhim, mirc phi cp do nguYi sir di;tng 
lao dng và Ban chap hành cong doàn thông nhât thOa thun và duçc ghi trong 
quy ché boat  dng cüa mang lithi ATVSV. 

4. Hoit dng, sinh hoit cüa ATVSV 

Hoat dng, sinh hoat cüa ATVSV thi;rc hin theo Quy ch do ngisii s1r di;ing 
lao dng ban hành (do Tong giám dôc Tong cong tylGiárn dôc Cong ty k ban 
hânh), nhung phái darn bão nguyen the sau: 

a. Hang ngày: 

- Thithng xuyên giám sat vic thuc hiên tiêu chun, quy chun, quy trInh, 
ni quy ATVSLD, phát hin nhQng thiêu sot, vi phm ye ATVSLD, nhüng trung 
hçp mat ATVSLD cOa may, thiêt bj, vat tu, chat tai  noi lam vic. 

- Tham gia buM sinh boat vao du gi lam viêc, các buOi h9p khác v cOng 
tác an toàn và phát biêu khi thây can thiêt darn bâo an toàn trong thi;rc hin cong 
vic cüa to, nhóm. 

- Khi phát hin nhu'ng dng nghip trong t, nhóm cOng tác chua thi;rc hin 
dung và day dü bin pháp an toàn thI don dôc, nhäc nhO và hung dan. 
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- Khi phát hin nhtng nguy Ca mt an toán lao dng, v sinh lao dng thI 
nhc nhô', huOng dn hotc yêu câu dông nghip trong to, nhórn phâi có bin pháp 
kiêm soát dé dam bào an toán. 

- Báo cáo vfii t tru'âng nu dng nghip không thixc hin dung và My dü 
các bin pháp an toàn trong khi thirc hin cOng vic ma dà duçic nhäc nh. 

- Ngu?i ph trách t san xut có trách nhim kim tra dê thirc hin các kiên 
nghj cüa ATVSV Ye cOng tác ATVSLD. 

b. Hang tun, hang tháng: 

- Tham gia các bui hçp dánh gia v cong tác an toàn trong tun cüa t, di, 
dan vj và phát biêu khi thây can thiêt dam báo an toàn trong thirc hin cong vic. 

- Kin nghj vi t tru&ng san xut hotc cp trên thirc hin My dü các ch d 
bâo h lao dng, bin pháp báo dam ATVSLD và khAc phic kjp thñ nhüng trumg 
hap mat ATVSLD cüa may, thiêt bj, vt tu, chat tai  nai lam vic (neu co). (Mâu 
sO kiên, kiên nghj ye cOng tác ATVSLD theo Mâu 6 tai  Phi 1iic 2). 

c. Ghi chép boat  dng và báo cáo: 

- Mi ATVSV tçr ghi chép lal  các phát hin và nhc nhi, kin nghj v cOng 
tác ATVSLD bang hInh thüc so giây, din ti:r, hInh ánh. 

- Djnb ki hang tháng, ATVSV báo cáo kt qua boat  dng vói Cong doàn ca 
s thánh viên, Cong doàn b phn dê lam can cü dánh giá hoat dng, dông thii 
gi1i cho b phn an toàn cüa dan vj duc biêt dê phôi hap thirc hin. (Mâu báo 
cáo theo Mâu 7 ti Phu luc 2). 

5. So' kt, tng kt dánh giá kt qua hoyt dng và khen thtthng ATVSV 

a. Tiêu chI dánh giá boat  dng cüa ATVSV: 

- Tinh hinh tai nan  lao dng, si.r cô trong to san xuât. 

- S luçmg, chat luçing các phát hin vâ nhtc nh&, kin nghj cüa ATVSV. 

- S lugng huàng Mn cOng nbân mi tuyn diing, mOi lam vic 0' t; chit 
luqng tham gia xây dirng kê hoach ATVSLD. 

- TInh hInh chp hánh cOng tác ATVSLD cüa t, nhóm san xut. 

b. Sa k&, tng kt dánb giá kt qua boat dng: 

- Dinh kSr 6 tháng, Cong doàn b phn hoc Cong doán ca s0' thành viên t 
chüc hap di ngü ATVSV trong dan v cüng v0'i hi nghj dánh giá ye cOng tác 
ATVSLD dê dánh giá hoat  dng cüa ATVSV. DOi vâi nhtrng ATVSV khOng boat 
dng hoc khOng boãn thành nhim vi, Cong doàn b phn ho.c COng doàn ca 
s0' thànb vien d ngbj TO cOng doan hap xem xét tin nhim dOi vOi ATVSV. 

- Hang nãm, Cong doàn ca s& t cb0'c h9p mng luôi ATVSV cüa dan vj d 
tOng kêt dánh giá kêt qua boat dng và d xuât khen tbu0'ng. 
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- Cong doàn Tng cong ty t chirc Hi nghj dnh kST 5 nàm/2 1n d dánh giá 
cOng tác ATVSLD và hot dng cüa ATVSV. 

- Cong doàn Din 1irc Vit Nam t chüc Hi nghj djnh kS' 5 nàm/lân dê dánh 
giá cong tác ATVSLD và hott dng cUa ATVSV. 

c. Khen thithng: 

- Hang nàm, Cong doan co sâ hotc Cong doàn cp trên co si phôi hcip vi 
chuyên mon dOng cap to chtrc biêu duong khen thi.râng dôi vâi các ATVSV có 
thânh tIch xut sc trong hoit dng. 

- Hang näm, Cong dloàn Din lirc Vit Nam lira chnkhông qua 01% so 
1u'çng ATVSV trong T.p doàn có thành tIch dc bit xuât sac dê xuât vâi Tong 
giám dôc Ttp doân Din içrc Vit Nam, các B, ngành khen thithng và to chirc 
biêu drnmg vào dip  Tháng hành dng ATVSLD. 

- Diu kin khen thuâng, biu throng & các ctp: T, di, nhóm, Ca, kIp... cüa 
ATVSV không có tai nn lao dng (tr1r tai nan  giao thông không do lôi cüa ngu&i 
lao dng), sr cO mat an toàn và không có hành vi vi phtm quy trInh, quy djnh, ni 
quy lao dng. 

IV. QUAN L, HUNG DAN HOIT DQNG MNG LOI AN TOAN, 
VI SINH VIEN 

1. Cap Tp doàn Din hrc Vit Nam 

Ban Thu&ng vi Cong doàn Din lirc Vit Nam phM hçip v&i Tong giám dc 
Tp doàn: 

a. Ban hành hithng dn t chirc và hott dng cüa ATVSV. 

b. Hang näm chi do, hr&ng dn thirc hin cong tác quãn l, hott dng cüa 
ATVSV. 

c. T chüc tp hun k5 nàng và phucmg pháp hoat dng cho ATVSV. 

d. Khen thu&ng, biu throng di vOi nhUng ATVSV có thành tIch dtc bit 
xuât sac hang näm. 

e. Djnh k' 03 nAm/ln t chirc hi thi ngu&i lam cOng tác an toàn, trong do 
có ATVSV. 

f. Dinh kS' 05 näm/1n t chüc hôi nghj tng k& dánh giá hott dng cüa 
ATVSV. 

2. Cap Tong cong ty 

Ban Thu&ng vi Cong doân TOng cOng ty phi hçp vôi Tong giám dOe: 

a. Hithng dn tO ch&c và boat dng cüa ATVSV trong Tng cOng ty. Ban 
hãnh Quy chê to chtrc, hoat dng mng hxOi ATVSV (nu can). 

b. Hang näm chi dao,  huông dn thrc hin cOng tác quân 12,  hoat dng cOa 
ATVSV. 
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c. T chirc tp hun k nàng và phucing pháp hot dng cho ATVSV. 

d. Khen thuâng, biu ducing di vOi nhüng ATVSV có thành tIch xut sc 
hang nàm và dê xuât vi Cong doan Din hrc Vit Nam, Tp doân Din 1irc Vit 
Nam khen thuâng dôi vOi nhüng ATVSV có thành tIch dc bit xuât sac. 

e. Dinh k' 05 näm/ 02 1n t chrc hôi nghj tng kêt dánh giá hoit dng cüa 
ATVSV. 

3. Cap don v,  co s& 

Ban chp hành Cong doàn co sâ ph& hçp vd Tng giám dc/Giám dc dcm 
vj: 

a. Thânh 1p ming 1uói ATVSV; Ban hành Quy chê hot dng cüa ming 
luOi ATVSV hotc hot dng theo Quy chê to chüc, hot dng ming 1ui ATVSV 
cüa Tong cong ty. 

b.Công doàn co sá djnh k 02 nAm quyt djnh s luçmg ATVSV cüa các To 
san xuât và chi do, hung dan Cong doàn co sâ thành viên, Cong doàn b phn, 
TO cOng doàn to chüc bâu ATVSV; tOng hçp và trInh chuyên mon cOng nhn 
Mng 1ui ATVSV. 

c. Hang näm chi dio, huàng dn Cong doàn Ca sâ thânh viên, Cong doàn b 
phn, To cOng doàn phôi hçip chuyên mon quãn 1, hu&ng dan hott dng cüa 
ATVSV. 

d. Tt chirc tp hun k näng và phuang pháp hot dng; t cht'rc h9c tp kinh 
nghim giüa các dun vj cho ATVSV theo quy djnh hoc tham gia các Rip tp huân 
do Cong doàn cap trên to chirc. 

e. Hang nàm t chCrc hi nghj tng kt dánh giá hot dng cüa ATVSV. 

f Khen thuàng, biu ducing d6i vOi nhflng ATVSV có thành tIch xut sc 
hang 11am vâ dê xuât cap trên khen thuing. 

4. Cong doàn co s& thành viên/Công doàn b phn/T cong doàn 

a. Bu ATVSV theo quy djnh và hithng dn cüa Cong doàn cci s. 

b. Quân 1 vâ hithng dn hott dng di vó'i các ATVSV. 

c. Djnh kS'  06 tháng t chirc so kt dánh giá hott dng cüa ATVSV. 

d. PMi hçp vi chuyên mon dng cp d xut cp trên khen thuàng, biu 
duong dOi vi nhung ATVSV có thành tIch xuât sac. 

V. TO CHIJ'C THUC HIN 

1. Các don vj phi hcTp vol Cong doàn dng cp trin khai thirc hin Chi thj 
nay dam bão hiu qua âé nâng cao chat lucing hot dng cüa mng luOi ATVSV. 

2. Nhiêrn kS'  02 näm cüa mng luOi ATVSV 0 các dun vj trong Ttp doàn 
Din hrc Quôc gia Vit Nam duçc tInh tü näm 2023 dê Cong doàn cci sO chi dao 
huOng dan bâu và cOng nhn ATVSV. 
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3. Trong qua trInh thuc hiên nu có khó khän, v1thng mac, gth các kiên 
phãn ánh ye Ban An toàn Tp doàn, Ban ChInh sách - Pháp 1ut Cong doàn Din 
lirc Vit Narn dê hithng dn thrc hin hoc d xut sra dôi, bô sung cho phü hcip./. 

TM. BAN THI1OG VU TONG GIAM DOc 
CONG DOAN DIN LVC  VIT NAM TiP DOAN DIN LVC  VItT NAM/ 

CHUT!CH 

Do DIre Hung 

Noi n/ian: 
- Bô LDTBXH (d b/c); 
- Tong LDLD VN (de b/c); 
- HDTV EVN (dé b/c); 
- TGD, các PTGD EVN; 
- Các don vj và cOng doàn ciing cAp; 
- CAc Ban và Van phOng EVN; 
- ThrOng trijc và cAc Ban CD DLVN; 
- Luu: VT, AT EVN; VT, CSPL CD DLVN. 
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Phii itic 1. Hu'óng dn ni dung Quy ch hot dng ming hró'i ATVSV 

Chtrong I. Quy dlnh  chung 

Diêu 1. Pham vi diêu chinh vâ di tiiçing áp diving 

Diu 2. Giâi thIch tir ngü' 

Diu 3. Nguyen tc chung 

Chtro'ng II. To chü'c hot dng cüa mng lu'&i ATVSV 

Diu 4. Tiêu chutn cüa ATVSV 

Diu 5. Quãn 1 hott dng cüa ATVSV 

Chirong III. Nhim vti, quyn hin vã quyn lqi cüa ATVSV 

Diu 6. Nhiêm vu cüa ATVSV 

Diu 7. Quyn hn cüa ATVSV 

Diêu 8. Quyn lçii cüa ATVSV 

Chirong IV. Chê d huãn 1uyn, hoit dng, sinh hoit cüa ATVSV 

Diêu 9. Ch do hun 1uyn 

Diu 10. Ch d hoit dng cüa ATVSV 

Diu 11. Ch dO sinh hoat cüa ATVSV 

Chuang V. Khen thung, k' 1uQt 

Diu 12. Khen thi.thng, kS'  1utt 

Chuung VI. Diu khoân thi hành 

Diu 13. HiOu luc thi hành 

Diu 14. To chüc thuc hiOn 



10 

Phii Iiic 2. Htr&ng dan các biêu mãu 

Mu 1. Phiu bu an toàn, v sinh viên 

CONG DOAN . CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 

TO CONG DOAN . Doe lap — Tir do — Hnh phiic  

Phiêu bâu An toàn ye sinh viên 

Nhiem k5  

TT H9 vã ten 

1 

2 

3 
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Mãu 2. Biên bàn kiêm phiêu bâu an toàn, v sinh viên 

CONG DOAN . CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 

TO CONG BOAN . Dc 1p — Tr do — Hnh phüc 

BIEN BAN KIEM PHIEU 

Bãu an toãn, v sinh viên 

Nhiêm k  

Chüng tôi duçc T cong doàn nht trI cir vào Ban btu cü d t chüc 
bâu cir ATVSV nhirn k' gOm: 

1. D/c , To tnthng; 

2.D/c   .,üyviên; 

3.D/c ,üyviên. 

Ban bu cr dâ ph bin th thüc bu cir d toàn the doàn viên, nguâi lao 
dng bó phiêu. Vic bâu c1r dã tiên hành dung nguyen täc và the thüc quy djnh. 

Sau khi kim phiu Ban bu cir nht trI 1p biên bàn kim phiu nhu sau: 

- S doàn viên duçc thông báo mi hop: nguài 

- S có mt tham dir hçp: ngiR'i 

- S tharn gia bO phiu:  ngi.thi 

S luçmg ATVSV cüa To dã duçic quyt djnh là ngithi. 

S h.rqng ngui duçc dê cü và üng cü là ATVSV nhim kS' . là 
ngui. GOm: 

- Ifng Cu: nguèi 

- Dê Cu: ngithi 

TT Ho và ten 

1 

2 
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KIt qua kiêm phiêu: 

- Tong so phiêu phát ra: phiu 

- Tong s phiu thu ye: phiu 

- S phiu hcip 1:  Phiu 

- So phiu không hçp 1: 0 

KIt qua sphiIu tfrng ngu'&i: 

1. phiu,ti1: 

2. phiêu, ti 1: 

3. phiu, ti 1: 

Danh sách trüng c1r ATVSV nhim k' .....có sO phiêu tin nhim tü cao den 
thâp nhu sau: 

1  

2  

3  

Biên bàn dugc thông qua tru'âc cuc h9p. 

Biên bàn nay ducic 1p thânh 02 bàn, 01 bàn 1uu ti TO cOng doàn và 
01 bàn g11i BCH ...... 

Lam ti hi giè phüt, ngày tháng näm  

TO TRING BAU c 

(kj và ghi rO ho ten) 
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Mâu 3. Van bàn dê nghj cong doàn co so' 

CONG DOAN CONG TY.... CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
CONG DOAN Dc 1p -  T do -  Hnh phüc 

S: /CD.....
, ngày tháng nám.. 

V/v d nghj cong nhn ATVSV. 

KInh gri: Ban chp hành Cong doàn Cong ty  

Can cü Chi thj lien tjch s ./CTLT-EVN-CDDVN ngày tháng näm 
2022 cüa Tong giám dôc Tp doàn Din 1rc Vit Nam và Ban thuing vi Cong 
doàn Din lirc Vit Nam ye vic to chirc và hot dng cüa rnng lithi An toàn, v 
sinh viên trong Tp doàn Din 1rc Quôc gia Vit Nam. 

Can cü Van bàn s ...../CD.....ngày. . ..tháng. . . .nàm cUa Cong doàn 
Cong ty ye vic bâu ATVSV ti các TO/Di/Phân xu&ng san xuât. 

Tü ngày.....tháng.....näm.....den ngày.....tháng .....nàm. . . .các to cong doàn 
thuc Cong doàn dã to chirc bâu ch9n /(Lây phiêu tin nhim) ATVSV, nhim 

Ban chp hành Cong doàn .....báo cáo vâ ct nghj Ban chip hãnh Cong doàn 
Cong ty lam thu tVc  cOng nhn các cá nhân có ten sau là ATVSV, nhim 
kS'  

Danh sách d nghj cong nhn ATVSV nhim kST  

TT H9 và ten Don vi  cong tác (Td/Dç5i/Phán xithng) 

1 

2 

Noi n/ian: TM. BAN CHAP HANH 
- Nhu' trên; 
- Lu'u:  

CHU T!CH 
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Mu 4. Van ban d ngh NSDLD thành 1p mng ltr&i ATVSV 

CONG DOAN TONG CONG TY CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
CONGDOANCONGTY Dc tp - Tir do - Hnh phüc 

S& /CD..... , ngày tháng nám.. 
V/v d nghj thành ltp ming luâi ATVSV. 

KInh giri: Giám doe Cong ty Din 1irc  

Can Cu Chi thj lien tjch so ./CTLT-EVN-CDDVN ngày tháng näm 
2022 cüa Tong giám doe Tp doàn Din 1irc Vit Nam và Ban thumg vii Cong 
doàn Diên 1irc Vit Nam ye vic to chirc và hoit dng cüa mng luôi an toàn, v 
sinh vien trong Ttp doàn Din lirc Quoc gia Vit Nam. 

Can cü Van bàn s .....lCD..... ngày.. ..tháng. . . .näm cüa Cong doàn 
Cong ty ye vic bâu ATVSV tti các Tô/Di/Phân xrning san xuât. 

Can cü báo cáo cüa các Cong doàn thành viên v vic bu ATVSV, nhim 
kS' 

Ban chp hành Cong doàn Cong ty .....d nghj Giám dôc Cong ty quyêt 
djnh thành 1p mng luâi ATVSV và cong nhn các cá nhân có ten sau là AVSV, 
nhiêm k'  

Danh sách d nghj cong nhtn ATVSV nhim k'  

TT HQ Va ten Don vj (Din hcc/Xi 
nghip/phán xithng) 

Don vi cong tác 
(Td/D5i/Phán xu'áng) 

1 

2 

No'i nhân: TM. BAN CHAP HANH 
- Nhu trên; 
- Luu:  

CHU TICH 
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Mâu 5. Phiu tin nhiêm ATVSV 

CONG DOAN . CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT 

TO CONG DOAN NA 

Dc 1p — Tn' do — Hanh phüc 

Phiêu tin nhim An toän ye sinh viên 

Nhiêm k  

TT H9 vã ten Tin nhim Không tin nhim 

1 

2 

3 

(TIn nhim 6' mz'c nào thi dánh dá'u Xvào ó twang &ng) 
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Mu 6. Phiu kin nghj ye ATVSLD 

Y KIEN- KIEN NGH! VE ATVSLD CUA ATVSV 

 ngày tháng näm 20..... 

KInh g1r1: (Lành dio don vi) 

Ngui kiên ngh: 

(Ten ATVSV): là ATVSV, Don vj: (T&Di/Phân xuing) 

Ni dung kin ngh: 

Be ngh giãi quyt kin ngh: (ghi rô kié'n nghj do'n vj/t (dç5i), bçphçn)/cá 
nhán nào chju trách nhim giái quyé't- thó'i hgn yêu cdu giái quyêt) 

NGU'OI KIEN NGH 

(I-ghi rô hQ và ten) 

KET QUA IUIAC PHUC KIEN NGH 

ngày tháng näm 20.... 

BA! DIEN DON VI DUOC KIEN NGH4 

(Kj-ghi rö hQ và ten) 
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Mãu7. Báo cáo hang tháng cüa ATVSV 

CQNG HOA XA HOL CHU NGHIA VIET NAM 

Bc lap — Ttr do — Hnh phüc. 

BAO CÁO 

HOAT BONG CUA ATVSV 

Tháng nám 20 

Kinh gui: Ong/Bà ChU tch Cong doàn.. . .(tên dcn vj) 

Ten tôi là: ('Ten ATVSV): là ATVSV, Don vj: (Tá/D5i/Phán xu'ó'ng) 

Xin báo cáo kt qua hot dng tháng... .näm 20... nhu sau: 

- (nêu nhmg cong vic dä thirc hin trong tháng, s 1tn nhc nh các 
nhóm/cá nhân v cong tác an toàn, v sinh lao dng; s kin nghj vói T 
truàng/Di trung/Phân xthng v vic thirc hin ch d chInh sách ATVSLD, 
khtc phiic kim khuyt trên luui din, thi& bj dam báo an toàn lao 
dtng...)  

- Nhüng kin nghj d duçc giài quyt  

- Nhüng kin nghj chua duqc giái quy&, l do  

- Nhn xét, dánh giá v cOng tác ATVSLD cüa T/Di/Phân xithng  

B xut, kiên nghj vri Cong doàn don vj: 

Ngày tháng nàm 

NGU'O'I BAO CÁO 

(Kj- ghi ró hQ và ten) 
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