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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI SÀN 

THAO TÁC TREO 

National technical regulation on safe work of suspended access equipment 

1. Quy định chung 

1.1. Phạm vi điều chỉnh 

1.1.1. Quy chuẩn này quy định các vấn đề về kỹ thuật và quản lý an toàn cho sàn thao tác treo 

lắp đặt cố định hoặc tạm thời điều khiển bằng điện hoặc vận hành bằng tay. 

1.1.2. Đối với các sàn thao tác treo làm việc theo chế độ nghiêm ngặt, có đối tượng phạm vi 

hoạt động đặc biệt (điều kiện môi trường khắc nghiệt; vận chuyển hóa chất, vật liệu nổ; gần 

đường dây mang điện; mang các loại tải mà có thể gây nên các tình huống nguy hiểm...); 

ngoài việc tuân theo các quy định của quy chuẩn này, còn phải tuân theo các quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia tương ứng. 

1.1.3. Quy chuẩn này không áp dụng đối với: 

1.1.3.1. Sàn thao tác treo làm việc có độ nghiêng lớn hơn 45o so với phương thẳng đứng; 

1.1.3.2. Sàn thao tác treo được treo bằng cẩu; 

1.1.3.3. Sàn thao tác treo được treo bằng xích; 

1.1.3.4. Sàn thao tác treo sử dụng trong các công trình ngầm; 

1.1.3.5. Sàn thao tác treo sử dụng trong hầm, lò. 

1.2. Đối tượng áp dụng 

Quy chuẩn này áp dụng với: 



1.2.1. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, lưu thông, lắp đặt và sử dụng sàn thao tác 

treo; 

1.2.2. Các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

1.3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa của tiêu chuẩn Anh BS EN 

1808:1999 Các yêu cầu an toàn đối với sàn thao tác treo - Tính toán thiết kế, tiêu chuẩn ổn 

định, xây dựng - Thử nghiệm (BS EN 1808:1999 Safety requirements on suspended access 

equipment - Design calculations, stability criteria, construction - Tests). 

2. Quy định về kỹ thuật 

2.1. Quy định chung 

Các sàn thao tác treo thuộc đối tượng và phạm vi nêu trên phải đảm bảo các yêu cầu an toàn 

tối thiểu quy định tại BS EN 1808:1999. 

2.2. Các quy định cụ thể 

2.2.1. Yêu cầu đối với sàn làm việc 

2.2.1.1. Kích thước của sàn làm việc phải phù hợp với số người được phép làm việc trên sàn 

và các dụng cụ, vật liệu mang theo. Chiều rộng của sàn làm việc không nhỏ hơn 0,5m. Diện 

tích làm việc của sàn thao tác treo không nhỏ hơn 0,25m2/người. 

2.2.1.2. Mặt thao tác của sàn làm việc phải là mặt chống trượt được gắn chặt vào mặt sàn và 

chỉ có thể gỡ bỏ khi thật sự cần thiết. 

2.2.1.3. Bất kỳ lỗ hổng nào trên mặt sàn thao tác phải có kích thước sao cho có thể ngăn ngừa 

các khối cầu có đường kính 15mm lọt qua. Phải thiết kế hệ thống thoát nước thích hợp để 

chống nước đọng trên mặt sàn. 

2.2.1.4. Chiều cao của lan can sàn thao tác không được nhỏ hơn 1000mm được tính từ mặt 

sàn thao tác đến điểm trên cùng của lan can. Khoảng cách giữa thanh bảo vệ của lan can hoặc 

giữa thanh bảo vệ của lan can với mép trên của tấm chống vật rơi không vượt quá 500mm. 

Tấm chống vật rơi có chiều cao không thấp hơn 150mm tính từ mặt trên của sàn thao tác. 

2.2.1.5. Các phần phía trên mặt sàn và khu vực có người thao tác phải không có các cạnh sắc 

hoặc phần nhô ra có thể gây chấn thương cho người. 

2.2.1.6. Các mối ghép phải được thiết kế để chịu được các tác động sinh ra trong quá trình sử 

dụng và việc tháo lắp nhiều lần. 

2.2.1.7. Các bộ phận nhỏ như chốt móc hoặc kẹp giữ phải được gắn kết với nhau bằng các 

mối vĩnh cửu. 



2.2.1.8. Nếu sử dụng hai hoặc nhiều sàn thao tác, sàn này ở trên các sàn khác, phải có một 

cửa sập ở sàn phía trên và thang để có thể lên xuống giữa các sàn thao tác. Cửa sập này phải 

được mở lên trên và không chắn. Khoảng cách tối thiểu giữa hai sàn thao tác là 2m. 

Nếu khoảng các giữa hai sàn thao tác lớn hơn 2,5m, phải trang bị chụp bảo vệ cho thang lên 

xuống tính từ vị trí 2m so với mặt sàn phía dưới. 

2.2.1.9. Đối với sàn làm việc ở trạng thái nghiêng 

2.2.1.9.1. Sàn làm việc phải được trang bị các con lăn để lăn trên mặt phẳng nghiêng. Số 

lượng và vị trí của các con lăn phải phù hợp với tổng lực lớn nhất mà sàn làm việc có thể chịu 

được, số lượng và vị trí của của các con lăn ở vị trí để sàn làm việc luôn ổn định. 

2.2.1.9.2. Sàn thao tác phải được thiết kế để luôn nằm ngang trong dung sai 8o trong mặt 

phẳng ngang và dọc khi sàn làm việc chạy trên mặt phẳng nghiêng. 

2.2.1.9.3. Hệ thống tời nâng và các bộ cuốn cáp liên quan phải được thiết kế để cáp treo và 

cáp dự phòng không bị trùng. Nếu các cáp bị chùng, việc hạ xuống phải được tự động dừng 

lại. 

2.2.1.9.4. Sàn làm việc trên cao dạng treo phải được trang bị các biện pháp thoát hiểm cho 

người vận hành trong trường hợp mất điện. 

2.2.1.9.5. Tính toán độ ổn định cho thiết bị treo phải chú ý đến giá trị và hướng của lực tác 

động bởi sàn làm việc. 

2.2.2. Yêu cầu đối với cửa sàn làm việc 

2.2.2.1. Các cửa sàn không được mở ra ngoài. 

2.2.2.2. Cửa sàn làm việc phải được chế tạo để có thể tự động đóng lại và giữ chặt ở vị trí cố 

định. Cửa chỉ mở trong trường hợp cần thiết và phải đảm bảo an toàn. 

2.2.3. Yêu cầu đối với ghế treo (dùng cho quang treo có nhiều sàn thao tác): 

2.2.3.1. Bề rộng của ghế treo không nhỏ hơn 450mm. 

2.2.3.2. Tựa lưng của ghế treo phải điều chỉnh được để phù hợp với hình dạng của lưng sao 

cho người ngồi thao tác được thoải mái. 

2.2.3.3. Ghế phải được lắp thêm dây an toàn với bề rộng 40mm để người sử dụng có thể đeo 

khi làm việc. 

2.2.4. Yêu cầu đối với tời, cơ cấu dự phòng và dây cáp 

2.2.4.1. Hệ thống tời phải được thiết kế sao cho dây cáp được dẫn theo đúng hướng không bị 

tuột ra ngoài quỹ đạo của tời. 

2.2.4.2. Tời phải được trang bị phanh để xử lý trong trường hợp: 



- Có sự gián đoạn của các lực thủ công đặt lên tay đòn hoặc đòn bẩy. 

- Mất điện/khí nén/thủy lực. 

- Mất điện cấp vào mạch điều khiển. 

Phanh phải có khả năng để dừng sàn làm việc khi hoạt động với tốc độ định mức và với 1,25 

lần giới hạn tải làm việc trong phạm vi 10cm. Không sử dụng vật liệu dễ cháy để làm lót 

phanh. Các má phanh phải được che chắn bằng nắp che để tránh dầu, nước, bụi hoặc các chất 

bẩn khác bám vào. 

2.2.4.3. Yêu cầu đối với tời vận hành bằng tay 

2.2.4.3.1. Tời vận hành bằng tay phải được thiết kế để có một lực tay quay hoặc đòn bẩy tích 

cực để nâng hoặc hạ tải. 

2.2.4.3.2. Tời vận hành bằng tay phải được trang bị cơ cấu để ngăn ngừa các chuyển động 

hoặc hạ xuống mất kiểm soát. Các chuyển động mất kiểm soát được hiểu là các chuyển động 

lớn hơn 1/4 vòng quay của tay quay hoặc lớn hơn 10o của đòn bẩy. 

2.2.4.4. Yêu cầu đối với tời vận hành bằng điện 

2.2.4.4.1. Tời vận hành bằng điện phải được thiết kế để điều khiển nâng hạ. 

2.2.4.4.2. Tời phải có khả năng nâng hoặc hạ một tải trọng bằng 125% giới hạn tải làm việc 

của nó. 

2.2.4.4.3. Tời nâng phải có hệ thống điều khiển bằng tay cho phép kiểm soát việc hạ thấp của 

sàn làm việc trong trường hợp mất nguồn cấp. 

2.2.4.4.4. Việc hạ thấp sàn làm việc thủ công phải có chế độ "giữ để chạy". 

2.2.4.4.5. Việc hạ xuống khi không có nguồn cấp của hệ thống tời nâng có hai truyền động 

độc lập phải được thiết kế để đảm bảo góc nghiêng của sàn làm việc không quá 14o. 

2.2.4.4.6. Nếu hệ thống hạ xuống khi không có nguồn cấp sử dụng tay quay thủ công, phải 

cung cấp các biện pháp để ngăn cản bất kỳ bộ phận nào của cơ thể bị mắc kẹt (khóa liên động 

điện, cắt điện khi sử dụng tay quay thủ công). 

2.2.4.4.7. Sàn thao tác treo phải được trang bị cơ cấu phát hiện quá tải để tránh sự nguy hiểm 

cho người và gây hư hỏng cho máy móc khi xảy ra quá tải. Cơ cấu này sẽ phát hiện tải trọng 

của người, thiết bị và vật tư trên sàn làm việc. 

2.2.4.4.8. Cơ cấu phát hiện quá tải phải được gắn vào mỗi tời nâng. 

2.2.4.4.9. Khi bị quá tải, thì cơ cấu phát hiện quá tải sẽ ngắt tất cả các chuyển động, trừ 

chuyển động đi xuống cho đến khi sự cố quá tải được xử lý. 

2.2.4.4.10. Khi cơ cấu phát hiện quá tải bị kích hoạt, dấu hiệu quá tải sẽ liên tục hiển thị bằng 

tín hiệu âm thanh hoặc hình ảnh để cảnh báo người vận hành trên sàn làm việc. 



2.2.4.4.11. Sàn thao tác treo gắn vào tời nâng phải được trang bị một cơ cấu để dừng việc hạ 

thấp của sàn làm việc khi nó ở trạng thái không tải. 

2.2.4.5. Yêu cầu đối với tang trống 

2.2.4.5.1. Tang cuốn cáp và các thiết bị phụ của nó phải được thiết kế để đảm bảo dây cáp 

không tuột ra khỏi tang trong trường hợp bị chùng cáp. 

2.2.4.5.2. Góc lệch giữa cáp và phương thẳng đứng của ròng rọc không được vượt quá 2o 

hoặc được tính toán theo hình dạng của tời nâng. 

2.2.4.5.3. Tang trống cuốn cáp phải được trang bị các đĩa có gờ. Độ cao nhô lên của đĩa tính 

từ lớp cáp ngoài cùng không nhỏ hơn 1,5 lần đường kính cáp. 

2.2.4.6. Yêu cầu đối với cơ cấu dự phòng 

2.2.4.6.1. Hệ thống cáp treo và các cơ cấu dự phòng phải được trang bị cơ cấu liên kết để hạn 

chế các mối nguy hiểm trong trường hợp sàn thao tác bị rơi. Yêu cầu này phải được đáp ứng 

bằng một trong các điều kiện sau: 

2.2.4.6.1.1. Trang bị một hệ thống cáp treo đơn chủ động kết hợp với thiết bị chống rơi có 

khả năng giữ được sàn làm việc trong trường hợp hư hỏng cáp treo hoặc tời nâng. 

2.2.4.6.1.2. Trang bị một hệ thống cáp treo kép chủ động: trong trường hợp một cáp treo bị 

hư hỏng, cáp còn lại có khả năng giữ được sàn làm việc; trong trường hợp tời nâng bị hư 

hỏng, phanh dự phòng có thể dừng và giữ được sàn làm việc. 

2.2.4.6.2. Cơ cấu chống rơi 

2.2.4.6.2.1. Cơ cấu chống rơi sẽ tự động tác động trong trường hợp hư hỏng của cáp treo, quá 

tốc độ khi hạ thấp sàn làm việc (>0,5 m/s), điều kiện không tải trên cáp treo hoặc sàn nghiêng 

quá 14o. 

2.2.4.6.2.2. Thiết bị chống rơi phải được thiết kế để có thể dừng sàn làm việc trong khi hoạt 

động. 

2.2.4.6.2.3. Một thiết bị chống rơi phải tác động một cách cơ học. 

2.2.4.6.2.4. Một thiết bị chống rơi phải hoạt động lại được sau khi đặt lại thông số. 

2.2.4.6.2.5. Không thể nhả thiết bị chống rơi bằng tay khi đang có tải. Tuy nhiên, khi thiết bị 

chống rơi tác động, vẫn có thể nâng sàn làm việc bằng tời. 

2.2.4.6.3. Phanh dự phòng 

2.2.4.6.3.1. Phanh dự phòng sẽ tự động tác động trong trường hợp quá tốc độ (>0,5 m/s) khi 

hạ thấp sàn làm việc. 

2.2.4.6.3.2. Phanh dự phòng chỉ được sử dụng để giữ và duy trì   sàn làm việc trong điều kiện 

quá tốc độ. 



2.2.4.6.3.3. Phanh dự phòng phải có thể điều chỉnh lại được thông số. Không thể nhả phanh 

đang có tải một cách thủ công mà không sử dụng một dụng cụ đặc biệt nào. Phanh dự phòng 

có thể hoạt động trở lại sau khi đặt lại thông số. 

2.2.4.6.3.4. Giá trị tốc độ kích hoạt đặt trước của phanh dự phòng phải được bảo vệ để chống 

việc điều chỉnh lại không được phép, ví dụ như sử dụng kẹp chì. 

2.2.4.6.3.5. Với tời vận hành bằng điện, phanh dự phòng phải được trang bị công tắc giới 

hạn. 

2.2.4.6.4. Góc nghiêng lớn nhất của sàn thao tác không được lớn hơn 14o, sau khi sàn bị dừng 

do sự tác động của phanh dự phòng. 

2.2.4.7. Yêu cầu đối với ròng rọc dẫn cáp 

2.2.4.7.1. Cáp phải được ngăn để không rời khỏi các rãnh. 

2.2.4.7.2. Khoảng cách giữa các cạnh của ròng rọc và bộ phận bảo vệ không lớn hơn 0,3 lần 

đường kính cáp. 

2.2.4.7.3. Rãnh cáp trên ròng rọc phải có bán kính rãnh trong khoảng từ 0,52 đến 0,65 lần 

đường kính danh định của cáp. 

2.2.4.7.4. Góc mở của ròng rọc cáp phải đối xứng và trong khoảng từ 30o đến 50o. 

2.2.4.7.5. Chiều sâu của rãnh cáp không nhỏ hơn 1,4 lần đường   kính cáp. 

2.2.4.7.6. Góc võng lớn nhất không vượt quá 4o từ đường trung tâm và được tính toán theo 

hình dạng của hệ thống. 

2.2.4.8. Yêu cầu đối với cáp treo 

2.2.4.8.1. Cáp treo sàn thao tác phải được mạ hoặc có các biện pháp để chống rỉ cho cáp. 

2.2.4.8.2. Đường kính nhỏ nhất của cáp là 8 mm. Cáp dự phòng phải có đường kính tương 

đương hoặc lớn hơn đường kính cáp treo. 

2.2.4.9. Yêu cầu đối với thiết bị treo 

2.2.4.9.1. Ở các điểm cuối hành trình phải lắp đặt các nút chặn và công tắc giới hạn để đảm 

bảo sàn thao tác có thể dừng trước khi đến vị trí nguy hiểm. 

2.2.4.9.2. Tất cả các hệ thống dẫn động nâng hạ phải được trang bị phanh chính và phanh dự 

phòng. 

2.2.4.9.3. Nếu cáp treo chính và hệ thống dẫn động sử dụng cho các chuyển động lồng vào 

nhau sai hỏng có thể gây rơi sàn làm việc, phải trang bị một hệ thống dự phòng. Phải phát 

hiện được việc sai hỏng của cáp treo và hệ thống dẫn động và dừng các chuyển động tiếp 

theo. 



2.2.4.10. Yêu cầu đối với hệ thống điện, khí nén và thủy lực 

2.2.4.10.1. Phải có các biện pháp để đảm bảo rằng sự lệch pha nguồn cung cấp không dẫn 

đến sai lệch trong quá trình điều khiển. 

2.2.4.10.2. Nguồn cấp chính phải được bảo vệ bằng thiết bị bảo vệ quá dòng và bằng thiết bị 

dòng dư 30 mA. 

2.2.4.10.3. Diện tích mặt cắt ngang của dây dẫn không nhỏ hơn 0,5mm2 phải được bọc cách 

điện bảo vệ, điện áp sử dụng không quá 240V. 

2.2.4.10.4. Công tắc giới hạn hoặc các hệ thống khác phải dừng chuyển động của máy trước 

khi cáp điện bị tuột ra hoàn toàn khỏi bộ cuốn cáp. 

2.2.4.10.5. Hệ thống thủy lực phải được trang bị van giảm áp giữa nguồn cấp và van kiểm 

soát. Nếu sử dụng các hệ thống thủy lực có áp lực khác nhau thì phải trang bị thêm van giảm 

áp. 

2.2.4.10.6. Hệ thống khí nén phải được thiết kế sao cho có thể ngăn ngừa được sự đóng băng 

trong hệ thống như sử dụng chất lỏng phá băng. 

2.2.4.10.7. Đường ống bao gồm phụ kiện phải có áp suất nổ không nhỏ hơn ba lần áp suất 

làm việc lớn nhất. 

2.2.4.10.8. Các bộ phận khác của hệ thống thủy lực phải được thiết kế để chịu được ít nhất 

hai lần áp suất lớn nhất mà chúng phải chịu. 

2.2.4.11. Yêu cầu đối với hệ thống điều khiển 

2.2.4.11.1. Sàn thao tác treo phải dùng hệ thống điều khiển "giữ để chạy". 

2.2.4.11.2. Phương và hướng chuyển động phải được thể hiện rõ ràng, gần nút điều khiển 

bằng chữ hoặc ký hiệu. 

2.2.4.11.3. Bộ điều khiển phải được bố trí theo thứ tự lô gic. Phải tính toán đến khả năng 

người điều khiển sử dụng găng tay. Các nút điều khiển phải có đường kính không nhỏ hơn 10 

mm. 

2.2.4.11.4. Bộ điều khiển phải được lắp đặt ở trên sàn thao tác và phải được bảo vệ để tránh 

việc điều khiển của người không có thẩm quyền. 

2.2.4.11.5. Chuyển động ra ngoài vị trí làm việc phải được giới hạn bằng công tắc giới hạn, 

vận hành bởi hệ thống chìa khóa trong quá trình đỗ của máy. 

2.2.5. Các cụm chi tiết cáp thép, tang, ròng rọc và đĩa xích ngoài việc đảm bảo các quy định 

tại BS EN 1808:1999 còn phải đảm bảo theo các quy định tại TCVN 4244:2005 Thiết bị nâng 

- Thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật. 

2.2.6. Tất cả các sàn thao tác treo phải được bảo vệ chống điện giật theo các quy định hiện 

hành. 



3. Quy định về quản lý an toàn lao động trong chế tạo, nhập khẩu, lưu thông, lắp đặt và 

sử dụng sàn thao tác treo. 

3.1. Hồ sơ kỹ thuật gốc của sàn thao tác treo bao gồm: 

3.1.1. Bản thuyết minh chung phải thể hiện được: 

- Tên và địa chỉ của nhà sản xuất, kiểu mẫu, mã hiệu, năm sản xuất, tải trọng và số lượng 

người cho phép, loại dẫn động, điều khiển; 

- Bản vẽ sơ đồ và nguyên lý hoạt động; 

- Các kích thước chính của thiết bị và các đặc trưng kỹ thuật chính của hệ thống (thiết bị điều 

khiển, thiết bị an toàn, cơ cấu hạn chế quá tải), các tiêu chuẩn áp dụng của sàn thao tác treo. 

3.1.2. Bản vẽ lắp các cụm cơ cấu của sàn thao tác treo. 

3.1.3. Bản vẽ tổng thể của sàn thao tác treo có ghi các kích thước và thông số chính. 

3.1.4. Quy trình kiểm tra và thử tải, quy trình xử lý, khắc phục sự cố, chế độ kiểm tra, sửa 

chữa và bảo dưỡng định kỳ. 

3.1.5. Hướng dẫn sử dụng, lắp đặt và tháo rời. 

3.1.6. Chứng nhận về chất lượng và xuất xứ các bộ phận hợp thành của sàn thao tác treo. 

3.2. Điều kiện đảm bảo an toàn đối với sàn thao tác treo chế tạo trong nước 

3.2.1. Đủ hồ sơ kỹ thuật theo quy định tại 3.1 của Quy chuẩn này. 

3.2.2. Sàn thao tác treo chế tạo trong nước phải được chứng nhận hợp quy và công bố hợp 

quy phù hợp với các quy định tại 4.1 của Quy chuẩn này trên cơ sở việc chứng nhận hợp quy 

của Tổ chức chứng nhận hợp quy được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ định. 

3.2.3. Đơn vị chế tạo phải công bố hợp quy và đăng ký hợp quy đối với sàn thao tác treo theo 

quy định sau khi được chứng nhận hợp quy. 

3.2.4. Gắn dấu hợp quy trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường. 

3.2.5. Chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

3.3. Điều kiện đảm bảo an toàn đối với sàn thao tác treo nhập khẩu 

3.3.1. Đủ hồ sơ kỹ thuật theo quy định tại 3.1 của Quy chuẩn này. 

3.3.2. Đối với sàn thao tác treo hoặc các phụ kiện của sàn thao tác treo khi nhập khẩu phải 

được chứng nhận hợp quy theo quy định tại 4.1. 



3.3.3. Trong trường hợp nhập khẩu mà theo thỏa thuận song phương, đa phương giữa cơ quan 

có thẩm quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước xuất khẩu sàn 

thao tác treo quy định không phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu thì các sàn thao tác treo 

này được miễn kiểm tra nhập khẩu. 

3.3.4. Sàn thao tác treo nhập khẩu phải được kiểm tra chất lượng theo trình tự, thủ tục quy 

định về nhập khẩu hàng hóa và bị xử lý nếu có vi phạm theo luật định. 

3.3.5. Các sàn thao tác treo phải được gắn dấu hợp quy, ghi nhãn trước khi đưa ra lưu thông 

trên thị trường. 

3.4. Điều kiện đảm bảo an toàn đối với sàn thao tác treo lưu thông trên thị trường 

Sàn thao tác treo lưu thông trên thị trường, người bán hàng phải thực hiện các yêu cầu sau: 

3.4.1. Đảm bảo các sàn đã được chứng nhận hợp quy và gắn dấu hợp quy theo quy định. 

3.4.2. Tuân thủ các quy định trong quá trình bảo quản, lưu thông sàn thao tác treo theo hướng 

dẫn của nhà chế tạo. 

3.4.3. Chịu sự kiểm tra chất lượng theo những nội dung, trình tự, thủ tục quy định và bị xử lý 

nếu có vi phạm theo luật định. 

3.5. Các yêu cầu đối với việc lắp đặt, bảo trì sàn thao tác treo 

3.5.1. Sàn thao tác treo chỉ được lắp đặt khi có đủ các điều kiện sau: 

3.5.1.1. Có đủ hồ sơ kỹ thuật như đã nêu ở mục 3.1 của quy chuẩn này. 

3.5.1.2. Sàn thao tác treo sản xuất trong nước phải được chứng nhận hợp quy, công bố hợp 

quy theo quy định. Sàn thao tác treo nhập khẩu ở dạng tháo rời phải được chứng nhận hợp 

quy và hoàn thành thủ tục hải quan sau khi lắp đặt xong. 

3.5.1.3. Các bộ phận chi tiết máy đi kèm phải đồng bộ hoặc chế tạo theo dạng liên kết của 

nhiều hãng, nhiều quốc gia thì phải đảm bảo các đặc tính kỹ thuật theo yêu cầu của nhà sản 

xuất sàn thao tác treo đứng tên. 

3.5.2. Yêu cầu đối với đơn vị lắp đặt, bảo trì sàn thao tác treo: 

3.5.2.1. Có đăng ký kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực này theo quy định của pháp luật. 

3.5.2.2. Có đủ đội ngũ cán bộ và công nhân có chuyên môn phù hợp được huấn luyện an toàn 

lần đầu trước khi giao việc, huấn luyện an toàn định kỳ hàng năm theo quy định và phải được 

cấp Chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động theo quy định. 

3.5.2.3. Có đủ điều kiện trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho công việc lắp đặt, bảo dưỡng và 

sửa chữa sàn thao tác treo. 

3.5.2.4. Tuân thủ các yêu cầu về an toàn lắp đặt và thử nghiệm của nhà chế tạo. 



3.5.2.5. Chịu trách nhiệm đối với đơn vị lắp đặt, bảo trì theo hợp đồng đã ký kết với đơn vị sử 

dụng. 

3.5.2.6. Hướng dẫn vận hành, chế độ bảo dưỡng, sửa chữa, chế độ kiểm tra định kỳ và các 

biện pháp khắc phục sự cố khẩn cấp cho đơn vị sử dụng. 

3.5.2.7. Xây dựng các biện pháp an toàn cho quá trình lắp đặt, bảo trì, đồng thời phải tuân thủ 

đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động có liên quan và 

hướng dẫn lắp đặt, bảo trì của nhà chế tạo. 

3.6. Quản lý sử dụng an toàn sàn thao tác treo 

3.6.1. Sàn thao tác treo phải được sử dụng, bảo trì và bảo dưỡng theo hướng dẫn của nhà sản 

xuất. 

3.6.2. Người chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp, người vận hành sàn thao tác treo phải được 

huấn luyện an toàn lần đầu trước khi giao việc, huấn luyện an toàn định kỳ hàng năm và phải 

được cấp Chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động theo quy định. 

3.6.3. Những yêu cầu an toàn khi sử dụng sàn thao tác treo: 

3.6.3.1. Chỉ sử dụng sàn thao tác treo có tình trạng kỹ thuật tốt và chưa hết hạn kiểm định kỹ 

thuật an toàn. Trong quá trình sử dụng nếu phát hiện sàn thao tác treo không đảm bảo an toàn 

đơn vị sử dụng có thể đưa ra yêu cầu kiểm định trước thời hạn. 

3.6.3.2. Các sàn thao tác treo trước khi đưa vào sử dụng phải được gắn tem kiểm định theo 

quy định và ghi nhãn phù hợp với BS EN 1808:1999. 

3.6.3.3. Mỗi sàn thao tác treo phải có sổ theo dõi bảo dưỡng, sửa chữa theo quy định của nhà 

chế tạo. 

3.6.3.4. Người vận hành sàn thao tác treo phải được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, 

giầy, mũ bảo hộ, găng tay và các loại phương tiện bảo vệ khác theo quy định. 

4. Chứng nhận hợp quy và kiểm định kỹ thuật an toàn đối với sàn thao tác treo 

4.1. Chứng nhận hợp quy đối với sàn thao tác treo 

4.1.1. Việc chứng nhận hợp quy đối với sàn thao tác treo hoặc các phụ kiện của sàn thao tác 

treo sản xuất trong nước được thực hiện theo phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình và 

đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên 

thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất nếu chúng được sản xuất hàng loạt; đối với 

sàn thao tác treo sản xuất đơn chiếc, việc chứng nhận hợp quy được thực hiện theo phương 

thức 8: thử nghiệm hoặc kiểm định toàn bộ sản phẩm hàng hóa (trong phụ lục II của Quy 

định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 

12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ). 



Sàn thao tác treo chế tạo trong nước phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định 

của BS EN 1808:1999 trên cơ sở việc chứng nhận hợp quy của Tổ chức chứng nhận hợp quy 

đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ định. 

4.1.2. Việc chứng nhận hợp quy đối với sàn thao tác treo hoặc các phụ kiện của sàn thao tác 

treo nhập khẩu được thực hiện theo phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng 

hóa lô hàng hóa nếu chúng được nhập khẩu hàng loạt; nếu nhập khẩu đơn chiếc thì việc 

chứng nhận hợp quy được thực hiện theo phương thức 8: thử nghiệm hoặc kiểm định toàn bộ 

sản phẩm hàng hóa (trong phụ lục II của Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy 

và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ban hành kèm theo 

Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ). 

4.1.3. Việc chứng nhận hợp quy phải do tổ chức chứng nhận hợp quy được Cục An toàn lao 

động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ định. 

4.2. Kiểm định kỹ thuật an toàn đối với sàn thao tác treo 

4.2.1. Đối với các sàn thao tác treo lắp đặt cố định, trước khi đưa vào sử dụng phải được kiểm 

định lần đầu, kiểm định định kỳ hoặc bất thường trong quá trình sử dụng. 

Chu kỳ kiểm định định kỳ đối với sàn thao tác treo lắp đặt cố định không quá 02 năm một 

lần. 

4.2.2. Đối với các sàn thao tác treo lắp đặt di động thì mỗi lần thay đổi vị trí lắp đặt mới, các 

sàn thao tác treo phải được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng. 

4.2.3. Việc kiểm định kỹ thuật an toàn sàn thao tác treo phải do tổ chức kiểm định kỹ thuật an 

toàn đã được Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ định. 

4.2.4. Các sàn thao tác treo sau khi kiểm định đạt yêu cầu phải được dán tem kiểm định theo 

quy định. 

5. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 

5.1. Thanh tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện Quy chuẩn này do thanh tra nhà nước về 

lao động thực hiện. 

5.2. Việc kiểm tra chất lượng sản xuất, nhập khẩu, lưu thông và sử dụng sàn thao tác treo 

được thực hiện theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

6. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân 

6.1. Các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ chế tạo, nhập khẩu, lưu thông, sửa chữa lắp đặt, quản 

lý và sử dụng sàn thao tác treo có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Quy chuẩn này. 

6.2. Quy chuẩn này là căn cứ để các cơ quan kiểm tra chất lượng sàn thao tác treo tiến hành 

việc kiểm tra và cũng là căn cứ để các tổ chức đánh giá sự phù hợp tiến hành chứng nhận hợp 

quy. 



7. Tổ chức thực hiện 

7.1. Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn 

và kiểm tra việc thực hiện các quy định của Quy chuẩn này. 

7.2. Các cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương có trách nhiệm hướng dẫn, thanh 

tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Quy chuẩn này. 

7.3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

có trách nhiệm kịp thời phản ánh với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét giải 

quyết./. 

  

  


