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Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 
2006;  
Căn cứ Nghị ñịnh số 189/2007/Nð-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của 
Chính phủ quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Công Thương; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 127/2007/Nð-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của 
Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Tiêu chuẩn và 
Quy chuẩn kỹ thuật; 

Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 
của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm ñịnh và ban 
hành quy chuẩn kỹ thuật;  

Theo ñề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,  
 

QUY ðỊNH 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia QCVN 04: 2009/ BCT về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên.  

ðiều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 90 ngày, kể từ ngày ban 
hành và áp dụng trong phạm vi cả nước.  

ðiều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, 
Cục trưởng thuộc Bộ, Giám ñốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan 
ñến việc quản lý và hoạt ñộng khai thác khoáng sản bằng phương pháp mỏ 
lộ thiên có trách nhiệm tổ chức thực hiện./.  
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                   THỨ TRƯỞNG 
                          (ñã ký) 
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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 

về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên 

National technical regulation on safety 

in the exploitation of open-cast mines 

 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi và ñối tượng áp dụng 

1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn khai thác mỏ lộ thiên này quy ñịnh 
các biện pháp bảo ñảm an toàn cho người, thiết bị, bảo vệ môi trường trong công 
tác khảo sát thăm dò, quy hoạch, thiết kế, thi công, quản lý kỹ thuật sản xuất, tổ 
chức chỉ ñạo hoạt ñộng khai thác khoáng sản bằng phương pháp lộ thiên. 

Các hoạt ñộng liên quan ñến khoáng sản ñộc hại, phóng xạ tuân theo quy 
ñịnh khác. 

2. ðối tượng áp dụng 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên áp dụng 
bắt buộc cho các ñối tượng sau:  

a) Các tổ chức, cá nhân ñược phép hoạt ñộng khai thác mỏ khoáng sản bằng 
phương pháp lộ thiên trên lãnh thổ Việt Nam; 

b) Các tổ chức, cá nhân có hoạt ñộng liên quan ñến quản lý nhà nước về 
khoáng sản bằng phương pháp lộ thiên; 

c) Tổ chức, cá nhân có hoạt ñộng khảo sát thăm dò, quy hoạch, thiết kế, 
nghiên cứu, ñào tạo; quản lý kỹ thuật hoặc trực tiếp sản xuất, làm việc trên các mỏ 
lộ thiên. 

ðiều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong quy chuẩn này, các thuật ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau: 

1. An toàn (safety): Trạng thái mà con người, thiết bị, môi trường ñược bảo 
vệ, phòng chống lại những tác nhân nguy hại có thể phát sinh (hoặc tiềm ẩn) do chủ 



quan, khách quan trong hoạt ñộng khoáng sản bằng phương pháp khai thác mỏ lộ 
thiên. 

2. Bãi thải (waste dump): Khu vực dùng ñể chứa ñất ñá thải và các tạp chất 
khác trong quá trình khai thác, sàng tuyển và chế biến khoáng sản. 

3. Biên giới mỏ lộ thiên (hay biên giới khai trường) (pit limits): Phạm vi 
không gian cuối cùng mà các công trình mỏ có thể phát triển tới ñó trong những 
ñiều kiện kinh tế - kỹ thuật cụ thể. Biên giới mỏ lộ thiên bao gồm:  

a) Biên giới phía trên (surface pit limits): là ranh giới ñịa lý của khai trường 
trên mặt ñất; 

b) Biên giới phía dưới (bottom pit limits): là ranh giới của khai trường theo 
chiều sâu (chiều sâu cuối cùng cho phép khai thác). 

4. Bờ mỏ lộ thiên (pit slope): Tập hợp các tầng về một phía thì gọi là bờ mỏ. 

- Bờ mỏ trên ñó có các tầng ñang làm việc thì gọi là bờ công tác. 

- Bờ mỏ trên ñó có các tầng không làm việc thì gọi là bờ dừng. Nếu ở vị trí 
kết thúc (biên giới mỏ) thì gọi là bờ kết thúc. 

5. Chủ mỏ (mine manager): Cá nhân hoặc người ñại diện của tổ chức ñược 
phép hoạt ñộng khai thác khoáng sản theo quy ñịnh của pháp luật về khoáng sản.  

6. Dịch vụ nổ mìn (blasting services): Là việc sử dụng vật liệu nổ công 
nghiệp ñể thực hiện hợp ñồng nổ mìn giữa tổ chức ñược phép làm dịch vụ nổ mìn 
với tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 

7. Giám ñốc ñiều hành (executive manager): Người do tổ chức, cá nhân ñược 
phép khai thác khoáng sản cử, ký hợp ñồng hoặc bổ nhiệm ñể trực tiếp ñiều hành 
các hoạt ñộng khai thác khoáng sản; chịu trách nhiệm về những nhiệm vụ ñược 
giao và thực hiện các hoạt ñộng khai thác theo quy ñịnh của pháp luật. 

8. Góc nghiêng bờ mỏ (pit slope angle): Góc tạo bởi ñường xiên nối từ chân 
của tầng thấp nhất tới mép của tầng cao nhất và ñường thẳng nằm ngang trên mặt 
phẳng thẳng ñứng vuông góc với bờ mỏ tại ñiểm cắt qua.  

a) Góc nghiêng của bờ mỏ ở vị trí kết thúc gọi là góc bờ kết thúc (final pit 
slope angle, ultimate pit slope angle); 

b) Góc nghiêng của bờ mỏ công tác gọi là góc bờ công tác (working slope 
angle, operating pit slope angle). 

9. Góc ổn ñịnh bờ mỏ (stable slope angle): Là góc nghiêng bờ mỏ không bị 
biến dạng trong thời gian mỏ hoạt ñộng khai thác. 

10. Gương xúc (còn gọi là Gương khai thác) (face, excavating face, loading 
face, digging face): Bề mặt ñất ñá hoặc khoáng sản mà công cụ làm việc (gầu xúc, 
lưỡi gạt...) của thiết bị khai thác tác ñộng lên ñó.Gương tầng bao gồm gương ñất ñá 



và gương khoáng sản. Gương khai thác bao gồm gương ñất ñá hoặc khoáng sản 
ñang có các thiết bị khai thác mỏ hoạt ñộng. 

11. Hộ chiếu (technical instructions): Tài liệu cơ sở, hướng dẫn thực hiện thi 
công một công việc cụ thể, trong ñó bao gồm: Hướng dẫn cách thức, quy trình tổ 
chức triển khai công việc, các thông số kỹ thuật, biện pháp an toàn, giải pháp thực 
hiện, thời gian, ñịa ñiểm và khối lượng thi công, vật liệu, vv... có sơ ñồ hoặc bản vẽ 
kèm theo. Ví dụ: Hộ chiếu nổ mìn, hộ chiếu ñào hào, hộ chiếu xúc, bốc... 

12. Hệ số bóc ñất ñá (stripping ratio): Tỷ số giữa khối lượng ñất ñá phải bóc 
và khối lượng khoáng sản tương ứng khai thác ñược. Hệ số bóc có thể tính theo 
ñơn vị, m3/tấn, m3/m3 hoặc tấn/tấn. 

13. Kế hoạch phòng ngừa và giải quyết sự cố (plan for incident prevention 
and treatment): Kế hoạch dự kiến các tình huống, giả ñịnh sự cố có thể xảy ra trong 
quá trình sản xuất và những biện pháp giải quyết sẽ ñược thực hiện kịp thời khi 
phát hiện có sự cố.  

14. Khai trường (mine site): Nơi tiến hành khai thác khoáng sản; khai trường 
có thể khai thác một hoặc nhiều loại khoáng sản ñồng thời trên một phần hoặc toàn 
bộ một khoáng sàng. 

15. Mỏ lộ thiên (surface mine, open pit mine, open-cast mine): Khu vực tiến 
hành khai thác bằng cách bóc hết phần ñất ñá nằm trên ñể thu hồi khoáng sản ở 
phần phía dưới theo một trình tự xác ñịnh. Mỏ lộ thiên có thể bao gồm một hoặc 
một số khai trường. 

16. Mở mỏ (mine opening): Quá trình triển khai thi công xây dựng mỏ, ñể 
khi ñưa mỏ vào sản xuất có thể ñạt ñược một tỷ lệ nhất ñịnh của sản lượng thiết kế. 

17. Mở vỉa (opening): Xây dựng hệ thống ñường giao thông vận tải nối từ bờ 
mỏ ñến các tầng công tác, bãi thải; tạo ra các mặt bằng công tác ñầu tiên ñủ ñiều 
kiện ñể thiết bị mỏ vào hoạt ñộng bình thường. 

18. Moong (pit): Là ñáy mỏ, phần thấp nhất của ñáy mỏ ñược bao khép kín 
bởi bờ mỏ xung quanh. 

19. Người chỉ huy nổ mìn (head of blasting operation): Là người ñủ ñiều kiện 
về trình ñộ và kinh nghiệm, chịu trách nhiệm hướng dẫn, ñiều hành, giám sát toàn 
bộ hoạt ñộng liên quan ñến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tại khu vực nổ mìn. 

20. Ranh giới mỏ (mine boundary): Phạm vi ñất ñai mà mỏ ñược quyền sử 
dụng theo luật ñịnh.  

21. Sự cố (incident): Tình huống bất thường xảy ra trong quá trình hoạt ñộng 
khai thác hoặc mỏ sản xuất, có thể gây tai nạn cho người, thiệt hại về tài sản hoặc 
gây ách tắc sản xuất.  



Sự cố có thể xảy ra ñối với người, thiết bị, công trình và môi trường..; sự cố 
do khách quan hoặc do chủ quan mang ñến. 

22. Tầng mỏ lộ thiên (bench): Các giải ñất ñá hoặc khoáng sản ñược phân 
chia theo thiết kế. 

- Tầng là yếu tố cơ bản của mỏ lộ thiên, tầng gồm có: Mặt tầng (bench 
surface), mép tầng (bench crest), sườn tầng (bench face), chân tầng (bench toe). 

- Các thông số cơ bản của tầng: Chiều rộng mặt tầng (bench width), chiều 
cao tầng (bench heigth), góc nghiêng sườn tầng (bench face angle). 

- Tầng công tác (working bench, operating bench): là tầng trên ñó có các 
thiết bị mỏ hoạt ñộng. Tầng công tác bao gồm tầng bóc ñất ñá và tầng khai thác 
khoáng sản.  

- Tầng không công tác (non-working bench): tầng trên ñó không có thiết bị 
mỏ hoạt ñộng.  

23. Tháo khô mỏ lộ thiên (mine dewatering): Làm khô ñáy mỏ, tạo ñiều kiện 
thuận lợi cho các thiết bị hoạt ñộng. Tháo khô mỏ bằng hệ thống thoát nước tự 
chảy, thoát nước cưỡng bức và các lỗ khoan hạ thấp mực nước ngầm. 

24. Trụ bảo vệ (safety bank) trên mỏ lộ thiên: Khối lượng ñất ñá, khoáng sản 
phải ñể lại nhằm bảo vệ các công trình hoặc ñảm bảo an toàn cho quá trình khai 
thác mỏ. 

25. Xưởng sàng tuyển (washing and siting workshop): Nơi tập hợp trang thiết 
bị, dây chuyền công nghệ ñể tiến hành các công ñoạn: ñập, nghiền, sàng phân cấp 
và tuyển rửa nhằm nâng cao chất lượng khoáng sản và phân loại sản phẩm theo yêu 
cầu sử dụng. 

26. Một số quy ước về tên gọi:  

a) Phân xưởng, công trường, ñội xe, các ñội trực thuộc mỏ ñược gọi chung là 
Cấp phân xưởng (workshop);  

b) Quản ñốc, ñội trưởng ñội xe và cấp có trách nhiệm tương ñương (ñược 
cấp trên giao trách nhiệm bằng văn bản) ñược gọi là Cấp quản ñốc (foreman);  

c) Phó quản ñốc, ñội trực ca, ñội phó ñội xe và các cấp tương ñương (ñược 
cấp trên giao trách nhiệm bằng văn bản) ñược gọi là Cấp phó Quản ñốc (deputy 
foreman).  

ðiều 3. Quy ñịnh chung về công tác an toàn:  

1. Các ñơn vị, tổ chức, cá nhân trước khi ñưa mỏ vào hoạt ñộng khai thác 
khoáng sản bằng phương pháp lộ thiên phải có ñủ hồ sơ pháp lý theo quy ñịnh của 
pháp luật, ñã ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo cấp quản lý, bao gồm:  



1.1. Dự án, thiết kế khai thác mỏ lộ thiên (thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công). 
Các dự án, thiết kế khai thác phải có phần thuyết minh, báo cáo về công tác an toàn 
và bảo vệ môi trường ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

1.2. Các tài liệu ñịa chất và trắc ñịa mỏ ñã ñược xác ñịnh, kèm theo Báo cáo 
kết quả thăm dò. 

2. Quy ñịnh ñối với người lao ñộng vào làm việc tại mỏ:  

2.1. Người vào làm việc tại mỏ phải ñảm bảo sức khoẻ theo quy ñịnh hiện 
hành, không bố trí công việc nếu sức khoẻ không ñảm bảo. 

Trong quá trình làm việc ở mỏ người lao ñộng phải ñược kiểm tra sức khoẻ 
theo ñịnh kỳ (ít nhất một lần trong năm). ðối với một số công việc ñặc thù theo quy 
ñịnh phải có chẩn ñoán hình ảnh.  

2.2. Mỏ chỉ ñược phép bố trí người lao ñộng ñã ñược học tập, hướng dẫn quy 
trình, nội quy an toàn; qua sát hạch ñạt yêu cầu ñể thực hiện công việc trong dây 
chuyền công nghệ, sản xuất khai thác mỏ. 

2.3. Hàng năm mỏ phải huấn luyện, hướng dẫn lại về kỹ thuật an toàn ñối với 
từng ngành nghề theo quy ñịnh. Việc học tập, huấn luyện nói trên phải ñược ghi 
vào sổ huấn luyện an toàn. 

2.4. Những người không làm việc thường xuyên tại mỏ (tham quan, thực 
tập,..) trong thời gian làm việc ở mỏ phải ñược học tập, hướng dẫn an toàn theo quy 
ñịnh hiện hành. 

2.5. Những người lãnh ñạo phân xưởng phải có ñủ tiêu chuẩn về trình ñộ, 
kinh nghiệm, năng lực chuyên môn phù hợp với công việc quản lý ñược giao. 

2.6. Trong thời gian làm việc, sản xuất, Quản ñốc, Phó Quản ñốc phân xưởng 
phải kiểm tra các vị trí làm việc trong phạm vi quản lý. 

2.7. Người lao ñộng khi thấy có hiện tượng nguy hiểm hoặc tiềm ẩn có thể 
xảy ra tai nạn lao ñộng, ñe doạ ñến những công trình, máy móc, thiết bị, nhà cửa, 
thì phải tìm các biện pháp cần thiết ñể ngăn ngừa và phải báo kịp thời cho người có 
trách nhiệm ñể giải quyết. 

2.8. Trước khi khởi ñộng và di chuyển các máy móc, thiết bị phải phát tín 
hiệu ñể mọi người biết và có những biện pháp phòng ngừa, bảo ñảm an toàn. 

2.9. Những người làm công tác chỉ ñạo, ñiều hành kỹ thuật sản xuất ở mỏ 
phải là những người có trình ñộ, kinh nghiệm, tốt nghiệp ñại học, cao ñẳng hoặc 
trung cấp kỹ thuật thuộc ngành nghề chuyên môn theo công việc phân công, ñảm 
nhận.  

2.10. Người phụ trách công tác an toàn của mỏ phải là người có trình ñộ kỹ 
sư kỹ thuật liên quan trực tiếp ñến an toàn, phải qua khoá học ñào tạo, tập huấn và 
ñược các cơ quan, ñơn vị có thẩm quyền, chức năng tổ chức, kiểm tra. 



ðiều 4. Quy ñịnh về nơi làm việc 

1. Ở những nơi làm việc ñông người hoặc vị trí nguy hiểm phải có biển cảnh 
báo về an toàn, ñề phòng tai nạn.  

Nơi làm việc trong các trạm, phòng máy cố ñịnh hoặc di ñộng phải có bảng 
chỉ dẫn (nội quy tóm tắt) về kỹ thuật an toàn; nội quy ñó phải ñược Giám ñốc mỏ 
duyệt.  

Biển cảnh báo, chỉ dẫn, nội quy phải treo ở nơi dễ thấy, dễ quan sát, rõ ràng. 

1.1. Những nơi nguy hiểm, ñường ñi lại không ñảm bảo an toàn hoặc có thể 
xảy ra tai nạn phải có rào ngăn và biển báo. 

1.2. Nơi làm việc, công trình trong phạm vi khai trường phải thực hiện theo 
ñúng quy ñịnh an toàn và phòng chống cháy; khoảng cách ñến khu vực khai thác 
tối thiểu là 500m, phải ở ngoài vùng nguy hiểm của bán kính nổ mìn ñã ñược quy 
ñịnh trong thiết kế.  

Không ñược làm nhà hoặc công trình trong khu vực bãi thải ñã ñược thiết kế, 
phê duyệt. 

1.3. Khi làm việc ở những vùng có khả năng sụt lún do các công trình hầm lò 
hoặc hang ñộng gây ra thì phải áp dụng những biện pháp phù hợp ñể ñảm bảo an 
toàn, ñồng thời phải quan trắc thường xuyên trạng thái biến ñộng của các bờ mép, 
nền tầng. Nếu thấy ñất ñá có hiện tượng dịch chuyển phải dừng ngay công việc ở 
những vị trí ñó 

Khi khai thác ở các khu vực có khả năng tụt lở, phay phá phải có những biện 
pháp an toàn phù hợp, ñược xét duyệt. 

1.4. Xung quanh khai trường phải có ñê hoặc bờ ngăn nước ñể không cho 
nước chảy vào mỏ hoặc phải ñào mương thoát nước, tiết diện mương ñảm bảo thoát 
ñược lượng nước tối ña trong mùa mưa. 

Khi ñất ñá mỏ ngậm lượng nước lớn, phải nghiên cứu và thi hành những biện 
pháp phù hợp ñể làm khô ñất ñá, ñảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

1.5. ðường ñi lại trong mỏ (ñường nội bộ) phải cắt qua ñường sắt hoặc 
ñường ôtô, thì phải thực hiện theo quy ñịnh của giao thông ñường bộ và ñược cấp 
có thẩm quyền cho phép, phải có chỉ dẫn, biển báo, có chiếu sáng khi trời tối.  

1.6. Khi làm việc trên sườn dốc và cao hơn hai mét so với chân tầng, người 
lao ñộng phải ñeo dây an toàn. Dây an toàn không ñược ñể trùng quá 0,5 m. Vị trí 
ñể buộc dây an toàn phải ñảm bảo chắc chắn, ở ngay phía trên người làm việc. 

ðai da, xích hoặc dây giữ ñai phải ñược thử trọng tải tĩnh bằng 300 kg với 
thời gian 05 min. ðai da, xích phải thử ít nhất một tháng một lần; dây thừng thử 
một tuần một lần trước khi sử dụng. 



Cấm người và máy móc làm việc ñồng thời tại vị trí theo phương thẳng ñứng 
ở tầng trên và tầng dưới liền kề hoặc những nơi có hàm ếch, ñá treo. 

1.7. Khi khai thác mỏ ñồng thời bằng phương pháp lộ thiên và hầm lò phải 
thi hành những giải pháp kỹ thuật an toàn ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Các mỏ lộ thiên ñào lò, sử dụng khai thác hầm lò thì phải tuân theo ñúng quy 
ñịnh về khai thác mỏ hầm lò hiện hành (Quy phạm kỹ thuật an toàn trong các hầm 
lò than và diệp thach TCN 14.06.2006). 

2. ðối với mỏ khai thác có bụi, khí ñộc hoặc khoáng sản dễ cháy: 

2.1 Khi khai thác các mỏ có sinh bụi hoặc khí ñộc phải thực hiện ño ñạc, 
quan trắc theo quy ñịnh hiện hành. 

2.2 ðộ bụi và khí ñộc trong không khí ở những nơi làm việc không ñược cao 
hơn tiêu chuẩn quy ñịnh. 

2.3 Trong mọi trường hợp, khi thấy tỷ lệ khí ñộc hoặc ñộ bụi trong không khí 
cao hơn tiêu chuẩn ñã quy ñịnh thì phải có các biện pháp ñể ñảm bảo an toàn. 

2.4 Khi khoan ñá, có lượng silic (SiO2) tự do ở trong bụi ñá cao hơn 10% thì 
chỉ ñược phép khoan có dùng nước làm lắng bụi hay hút bụi khô. 

2.5 Khi khai thác những khoáng sản dễ bắt lửa hoặc tự cháy, phải có hệ 
thống phòng chữa cháy ñảm bảo an toàn. 

3. ðối với công tác phòng chống mưa bão: 

3.1. Mỏ phải lập phương án phòng chống mưa bão cùng kế hoạch sản xuất 
kinh doanh của mỏ, phương án này phải ñược chuẩn bị xong trước mùa mưa bão. 

3.2. Trước khi mưa bão, các máy móc, thiết bị phải ñưa ñến vị trí an toàn và 
cắt nguồn ñiện vào thiết bị. 

3.3. Sau mỗi trận mưa bão phải kiểm tra tình trạng kỹ thuật, an toàn khai 
trường và máy móc thiết bị; nếu các thiết bị liên quan tới an toàn lao ñộng sản xuất 
có hư hỏng, sự cố phải tiến hành sửa chữa ngay. 

ðiều 5. Trách nhiệm và quyền của người sử dụng lao ñộng trong công 
tác an toàn - bảo hộ lao ñộng.  

1. Phải ban hành quy chế phân cấp quản lý, quy ñịnh chế ñộ trách nhiệm và 
quyền ñối với người quản lý của mỏ trong công tác an toàn - bảo hộ lao ñộng thuộc 
phạm vi ñược phân công; phù hợp với tình hình, ñặc ñiểm của mỏ, theo quy ñịnh 
của Bộ Luật Lao ñộng, văn bản pháp luật hiện hành và các quy ñịnh của Quy chuẩn 
này. 

2. Chịu trách nhiệm tổ chức, ñào tạo, huấn luyện cho lực lượng cấp cứu mỏ 
bán chuyên của mỏ. 



3. ðảm bảo cung cấp ñủ trang bị, phương tiện bảo vệ cá nhân, dụng cụ và 
phương tiện an toàn- bảo hộ lao ñộng cho người lao ñộng theo quy ñịnh. 

4. ðảm bảo môi trường lao ñộng ñạt tiêu chuẩn về không gian ñộ thoáng, ñộ 
sáng, tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp cho phép về bụi, hơi khí ñộc, phóng xạ, ñiện 
từ trường, nhiệt ñộ, ẩm rung và các yếu cố có thể gây hại khác. 

5. Tổ chức ñịnh kỳ kiểm tra ño lường các thông số môi trường liên quan ñến 
khoản 4 ðiều 5 của Quy chuẩn. 

6. Thực hiện quy ñịnh về khám sức khoẻ, ñảm bảo sức khoẻ cho người lao 
ñộng theo quy ñịnh của Quy chuẩn này và các quy ñịnh liên quan của pháp luật. 

7. Kiểm tra ñịnh kỳ máy móc, nhà xưởng, kho tàng ñể ñảm bảo vệ sinh công 
nghiệp và an toàn lao ñộng. Không ñể tình trạng hoạt ñộng của máy móc, thiết bị, 
nhà xưởng gây hại ñến người lao ñộng. 

8. ðộng viên, khen thưởng và xử lý các vi phạm kỷ luật, nội quy an toàn lao 
ñộng theo quy ñịnh của mỏ và các quy ñịnh pháp luật hiện hành.  

9. Giải quyết các ñề nghị, kiến nghị trong công tác an toàn - bảo hộ lao ñộng; 
các giải pháp kỹ thuật-an toàn hoặc những vấn ñề liên quan của ñoàn kiểm tra, 
thanh tra an toàn lao ñộng (nếu có).  

10. Tiến hành xây dựng và cập nhật kế hoạch an toàn - bảo hộ lao ñộng hàng 
quý, hàng năm ñể báo cáo cấp trên theo nội dung các văn bản hiện hành.  

ðiều 6. Quyền và trách nhiệm người lao ñộng trong công tác an toàn - 
bảo hộ lao ñộng 

1. Người lao ñộng vào làm việc tại mỏ phải ñảm bảo các ñiều kiện ñược quy 
ñịnh tại khoản 2 ðiều 3 của Quy chuẩn này; ñồng thời có trách nhiệm và quyền 
trong công tác an toàn- bảo hộ lao ñộng. 

2. Không làm việc ở những nơi có nguy cơ xảy ra mất an toàn, trừ những 
công việc có liên quan ñến việc giải quyết, xử lý các sự cố. 

3. Người lao ñộng phải sử dụng trang bị, phương tiện bảo vệ cá nhân và các 
dụng cụ, phương tiện an toàn - bảo hộ lao ñộng cần thiết theo nội quy an toàn khi 
tiến hành các công việc.  

4. Có quyền ñề nghị các cơ quan cấp trên và người sử dụng lao ñộng giải 
quyết những vấn ñề vướng mắc hoặc bất cập trong công tác an toàn - bảo hộ lao 
ñộng khi xét thấy vượt khả năng quyền hạn của mình.  

5. Có quyền từ chối làm việc nếu không ñủ ñiều kiện ñảm bảo an toàn và 
chưa ñược trang bị ñầy ñủ thiết bị, dung cụ, phương tiện bảo hộ lao ñộng cá nhân, 
ñồng thời có kiến nghị với người quản lý công việc và người có trách nhiệm về 
công tác an toàn - bảo hộ lao ñộng. 



ðiều 7. Công tác an toàn trong hoạt ñộng sản xuất mỏ lộ thiên 

1. Các mỏ hoạt ñộng sản xuất phải lập kế hoạch an toàn - bảo hộ lao ñộng, 
duyệt ñồng thời với kế hoạch sản xuất-kinh doanh của mỏ. Kế hoạch về an toàn - 
bảo hộ lao ñộng hàng năm phải phù hợp với: 

a) Tình hình sản xuất, sản lượng và phương tiện, thiết bị sản xuất của mỏ; 

b) ðiều kiện ñịa chất và ñịa hình thực tế của mỏ; 

c) Sự thay ñổi ñiều kiện kỹ thuật công nghệ mỏ; 

d) Các ñịnh mức kinh tế-kỹ thuật ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Triển khai thực hiện kế hoạch an toàn - bảo hộ lao ñộng ñã ñược duyệt.  

3. Lập báo cáo kết quả thực hiện và bổ sung kế hoạch an toàn - bảo hộ lao 
ñộng theo tình hình sản xuất cuối kỳ trong năm, kèm theo các số liệu về tình hình 
tai nạn và sự cố xảy ra. 

4. Công tác thống kê an toàn - bảo hộ lao ñộng bao gồm: 

a) Tai nạn lao ñộng và sự cố; 

b) Tình hình thực hiện kế hoạch an toàn - bảo hộ lao ñộng; 

c) Công tác huấn luyện, ñào tạo và bồi dưỡng về an toàn - bảo hộ lao ñộng. 

5. Trong trường hợp một mỏ, một khoáng sàng hoặc một khu vực ñồng thời 
tiến hành khai thác khoáng sản bằng phương pháp lộ thiên và hầm lò thì phải: 

a) Thiết lập các biện pháp kỹ thuật và an toàn phòng ngừa ảnh hưởng của 
khoan, nổ mìn và rò rỉ, bục nước do khai thác lộ thiên ñối với khai thác hầm lò phía 
dưới. Các biện pháp này phải ñược lãnh ñạo cấp cao nhất của doanh nghiệp phê 
duyệt;  

b) Xem xét, tính toán giới hạn phá huỷ của hoạt ñộng khai thác hầm lò ảnh 
hưởng ñến khai thác lộ thiên và ngược lại;  

c) Khu vực khai thác hầm lò phải thực hiện theo Quy phạm kỹ thuật an toàn 
trong các mỏ hầm lò than và diệp thạch hiện hành (TCN. 14.16-2006). 

6. Các thiết bị, máy móc, phương tiện trong mỏ sau khi lắp ñặt xong phải: 

a) Kiểm tra, hiệu chỉnh và chạy thử theo quy ñịnh; phù hợp với các thông số, 
yêu cầu kỹ thuật của nhà máy chế tạo; 

b) Tổ chức nghiệm thu theo quy ñịnh;  

c) Lập lý lịch theo dõi; 

d) Lập ñủ hồ sơ, tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và sửa 
chữa. 

7. Các hoạt ñộng sản xuất của mỏ: 



a) Phải tuân theo quy ñịnh của quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy ñịnh kỹ 
thuật, ñịnh mức hiện hành của Nhà nước; 

b) Trong trường hợp các quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy ñịnh kỹ 
thuật, ñịnh mức kỹ thuật Nhà nước chưa ban hành thì cho phép áp dụng các văn 
bản pháp quy, ñịnh mức của cơ quan chủ quản cấp trên. 

Chương II 

AN TOÀN TRONG CÔNG NGHỆ KHAI THÁC MỎ LỘ THIÊN 

Mục 1. MỞ VỈA VÀ HỆ THỐNG KHAI THÁC MỎ LỘ THIÊN 

ðiều 8. Mở vỉa mỏ lộ thiên  

1. Bố trí hào mở vỉa phải ñặc biệt quan tâm ñến ñộ ổn ñịnh của nền móng 
ñáy hào nhằm ñảm bảo an toàn cho thiết bị hoạt ñộng và tạo ñiều kiện ñể phát huy 
hết hiệu quả sử dụng của thiết bị trong quá trình hoạt ñộng. 

2. Các mỏ lộ thiên, khoáng sàng chia thành nhiều khu vực khai thác, khu vực 
mở vỉa; cần ưu tiên cho khu vực có hệ số bóc ñất ñá thấp, mức ñộ an toàn ñảm bảo, 
có trữ lượng và chất lượng khoáng sản ở mức ñộ tin cậy cao nhằm ñảm bảo sau khi 
ñưa mỏ vào sản xuất nhanh chóng ñạt ñược sản lượng và duy trì theo thiết kế.  

3. Các thông số của hào mở vỉa phải phù hợp trình tự khai thác khoáng sàng 
ñã chọn, ñiều kiện ñịa chất, ñịa hình, vị trí bãi thải và các thiết bị vận tải sử dụng, 
cũng như vị trí các công trình khác trên mặt bằng công nghiệp; cụ thể:  

3.1. Chiều cao hào mở vỉa:  

a) Khi dùng máy xúc gầu thuận xúc ñất ñá phải nổ mìn: Chiều cao hào mở 
vỉa không ñược lớn hơn 1,50 lần chiều cao xúc tối ña của máy xúc; 

b) Khi dùng máy xúc gầu thuận ñất ñá không phải nổ mìn: Chiều cao hào mở 
vỉa không ñược lớn hơn chiều cao xúc tối ña của máy xúc; 

c) Khi dùng máy xúc gầu treo: Chiều cao hào mở vỉa không ñược lớn hơn 
chiều sâu xúc tối ña của máy; 

d) Khi dùng máy xúc thuỷ lực gầu ngược: Chiều cao hào mở vỉa không ñược 
lớn hơn tổng chiều sâu và chiều cao xúc tối ña của máy. 

3.2. Chiều rộng hào mở vỉa:  

a) Khi sử dụng máy xúc gầu thuận kết hợp với ô tô ñể ñào hào mở vỉa, chiều 
rộng tối thiểu của hào phải bằng hai lần bán kính xúc tối ña của máy xúc; 

b) Khi sử dụng máy xúc thuỷ lực gầu ngược ñể ñào hào mở vỉa, chiều rộng 
tối thiểu của hào phải bằng hai lần bán kính xúc của máy xúc.  



3.3. ðộ dốc của hào mở vỉa, giá trị ñộ dốc của hào phụ thuộc vào hình thức 
vận chuyển; Giá trị ñộ dốc khống chế của hào mở vỉa có thể tham khảo ở Bảng 2-
01. 

Mở vỉa hào dốc trong mỏ có thể trang bị các hình thức vận chuyển : Trục tải 
thùng cũi, skip, trục tời ôtô hoặc băng chuyền, tuỳ theo hình thức vận chuyển mà 
ñộ dốc khống chế của hào có ñộ dốc khác nhau, tham khảo ở Bảng 2-01. 

3.4. Mở vỉa các tầng trên sườn núi, vận chuyển bằng ôtô trong ñường hào, thì 
các thông số của ñoạn ñường tham khảo ở Bảng 2-02. 

Bảng 2-01 - Giá trị ñộ dốc khống chế của hào mở vỉa 

ðộ dốc khống chế, % 
Hình thức vận chuyển 

Dốc lên Dốc xuống 

ðường sắt, ñầu tàu ñiện 

ðường sắt, toa xe có ñộng cơ  

ðường ô tô 

Tàu ñiện cần vẹt 

Băng tải nhẵn 

Băng tải ñặc biệt 

Trục tải thùng cũi (có thể tới 900) 

Trục tải Skíp 

2,5 ÷ 4,0 

6,0 ÷ 11,0 

6,0 ÷ 8,0 

6,0 ÷ 8,0 

25,0 ÷ 30,0 

55,0 ÷100,0 

25,0 ÷ 50,0 

50,0 ÷ 100,0 

2,5 ÷ 6,0 

8,0 ÷ 12,0 

8,0 ÷ 12,0 

6,0 ÷ 8,0 

25,0 ÷ 33,0 

55,0 ÷100,0 

25,0 ÷ 50,0 

50,0 ÷ 100,0 

Bảng 2-02 - Các thông số của ñoạn ñường cong 

Khi tốc ñộ xe chạy 
(Km/h) 

Các thông số 

20 25 30 

Bán kính cong nhỏ nhất cho phép (m) 15 20 30 

ðộ dốc ngang của ñường (%) 6 6 6 

Chiều dài ñoạn ñường cong chuyển tiếp nhỏ nhất 
(m) 

20 25 30 

Kích thước nới rộng phần xe chạy (m) 3 3,5 4 

ðộ dốc dọc lớn nhất trong ñoạn ñường cong (%) 4 3,5 4 

 



ðiều 9. Hệ thống khai thác mỏ lộ thiên  

Các thông số cơ bản của hệ thống khai thác mỏ lộ thiên bao gồm: Chiều cao 
tầng, chiều rộng mặt tầng, góc nghiêng sườn tầng, góc bờ công tác...  

1. Chiều cao của tầng: Thực hiện theo thiết kế, nhưng ở những khu vực ñất 
ñá tụt lở ñược phép ñiều chỉnh chiều cao tầng bóc ñất ñá hoặc khoáng sản theo 
hướng chiều cao tầng thực tế nhỏ hơn chiều cao tầng thiết kế. 

1.1. Chiều cao của tầng bóc ñất ñá, tuỳ theo tính chất cơ lý ñất ñá và thiết bị 
ñược sử dụng ñể lựa chọn cho phù hợp: 

a) Khi dùng máy xúc gầu thuận hoặc gầu ngược xúc trực tiếp ñất ñá không 
phải nổ mìn chiều cao tầng không ñược quá chiều cao xúc tối ña của máy xúc; 

b) Khi dùng máy xúc gầu thuận hoặc gầu ngược xúc ñất ñá phải nổ mìn thì 
chiều cao tầng ñược chọn bằng 1,2 ÷ 1,5 lần chiều cao xúc tối ña của máy xúc; 

c) Khi sử dụng máy xúc gầu ngược ñứng ở mức trung gian thì chiều cao của 
tầng khai thác không ñược vượt quá tổng chiều sâu và chiều cao xúc tối ña của 
máy. 

1.2. ðể ñảm bảo chất lượng và giảm tổn thất, việc khai thác khoáng sản có 
thể ñược tiến hành theo các phân tầng. Chiều cao phân tầng ñược lựa chọn tuỳ 
thuộc vào góc nghiêng, chiều dày thân khoáng, loại thiết bị sử dụng và công nghệ 
xúc bốc. 

2. Chiều rộng mặt tầng:  

2.1. Chiều rộng mặt tầng công tác ñược xác ñịnh trên cơ sở các thông số sau: 

a) Chiều rộng của ñống ñất ñá nổ mìn (nếu ñất ñá phải nổ mìn); 

b) Chiều rộng nền ñường xe tải chạy (kể cả lề ñường hai bên); 

c) Chiều rộng luồng ñặt thiết bị phụ trợ (ñường ñiện, nước, khí, hơi nén ..) 
ñường cho thiết bị vận chuyển phục vụ; 

d) Chiều rộng bờ an toàn ở mép tầng (tuỳ theo chiều cao tầng và góc ổn ñịnh 
của sườn tầng và thiết bị vận tải); 

ñ) Chiều rộng của luồng dự phòng ñể mở tài nguyên (nếu chế ñộ khai thác 
mỏ qui ñịnh cần có luồng xúc cụt). 

2.2. Việc xác ñịnh kích thước của các yếu tố trên, trừ luồng dự phòng ñể mở 
tài nguyên tuỳ thuộc tính chất cơ lý ñất ñá mỏ, thông số kỹ thuật của thiết bị sử 
dụng và giải pháp kỹ thuật ñể phù hợp với kế hoạch sản xuất - kinh doanh.  

Kích thước luồng dự phòng ñể mở tài nguyên nhằm ñảm bảo sản xuất ñiều 
hoà ñược xác ñịnh trong từng ñiều kiện cụ thể căn cứ theo chế ñộ khai thác mỏ. 

3. Góc nghiêng sườn tầng: 



a) Tuỳ theo tính chất cơ lý của ñất ñá và thiết bị xúc bốc mà góc nghiêng 
sườn tầng có thể khác nhau. 

b) Trong quá trình xúc bốc góc nghiêng sườn tầng có thể thay ñổi theo tính 
chất cơ lý của ñất ñá nhưng không ñể tạo thành hàm ếch.  

4. Góc nghiêng bờ công tác: 

a) Góc nghiêng bờ công tác có thể thay ñổi theo từng giai ñoạn ñể ñiều hoà 
hệ số bóc và ñảm bảo sản lượng theo từng kỳ kế hoạch, nhưng phải theo trình tự 
của thiết kế hoặc phải ñiều chỉnh thiết kế nếu xét thấy hợp lý và cần thiết. 

b) Trong quá trình thực hiện ñược phép tăng góc bờ nghiêng công tác ñến 
góc ổn ñịnh bờ mỏ.  

5. Quy ñịnh bổ sung ñối với khai thác ñá bằng phương pháp lộ thiên. 

5.1. Khi khai thác ñá bằng phương pháp lộ thiên phải dùng phương pháp cắt 
tầng và khai thác tuần tự từ trên xuống dưới. Không ñược khai thác theo kiểu cắt 
chân hoặc khoét hàm ếch.  

5.2. Chiều cao tầng khai thác ñá bằng phương pháp lộ thiên không ñược quá: 

a) 3 m khi khai thác bằng thủ công và dùng búa khoan cầm tay; 

b) 20 m nếu cơ khí hoá toàn bộ quá trình khai thác. 

5.3. ðộ dốc của sườn tầng không vượt quá 750. 

5.4. Khi mặt bằng làm việc ở trên cao thì ñường lên xuống cho người ñi bộ 
phải có bậc thang, ñộ dốc không quá 400, phải có lan can và khoảng cách 10 m lại 
phải có một bậc rộng ñể nghỉ chân. 

5.5. Khi tiến hành các thao tác thủ công ở trên sườn dốc có ñộ cao trên 03 m 
thì phải ñặt sàn ñỡ có bề rộng tối thiểu là 1 m và phải ñeo dây an toàn. 

5.6. Khoảng cách giữa người làm việc thủ công trên tuyến khai thác không 
ñược nhỏ hơn 6 m; ở những chỗ bổ, ñập ñá không ñược nhỏ hơn 4 m. Nếu phía trên 
có người ñang làm việc không ñược làm bất cứ công việc gì hoặc ñi qua lại phía 
dưới. 

5.7. Khi cậy gỡ ñá ở trên tầng cao phải bố trí người gác ñể không cho người 
hoặc xe, máy móc vào trong vùng nguy hiểm. 

5.8. ðể vận chuyển những khối ñá nặng trên 60 kg cũng như ñể nâng những 
khối ñá bất kỳ lên cao trên 3 m nhất thiết phải cơ giới hoá công việc bốc dỡ. 

Mục 2. BẢO VỆ BỜ MỎ LỘ THIÊN 

ðiều 10. Góc ổn ñịnh bờ mỏ 



1. Góc ổn ñịnh bờ mỏ ñược xác ñịnh theo quy ñịnh của Tiêu chuẩn quốc gia 
hiện hành (tại Mục 10.2.1 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5326:2008 - Kỹ thuật khai 
thác mỏ lộ thiên), ngoài ra còn phải ñảm bảo yêu cầu: 

a) An toàn cho người và thiết bị hoạt ñộng trong mỏ;  

b) Những khu vực bờ mỏ ñã ñạt tới biên giới cuối cùng thì phải ñảm bảo 
theo góc ổn ñịnh thiết kế.  

2. Trong quá trình khai thác nếu phát hiện thấy tình hình ñịa chất có sự thay 
ñổi so với các tài liệu, số liệu ñã sử dụng trong tính toán thiết kế (hoặc ñược chuẩn 
xác thêm) thì phải tính toán lại góc ổn ñịnh bờ mỏ. 

ðiều 11. Bảo vệ bờ mỏ lộ thiên  

1. Khi các bờ mỏ phát triển ñến biên giới cuối cùng thì phải tiến hành kiểm 
tra lại các thông số kỹ thuật của bờ mỏ, như: Chiều cao tầng, góc sườn tầng, bề 
rộng mặt tầng bảo vệ, bề rộng mặt tầng vận chuyển, thoát nước,.. theo thiết kế. 

2. Bờ mỏ ở vị trí kết thúc (tạm thời hay cuối cùng) nhất thiết phải ñể lại các 
ñai an toàn và ñai bảo vệ:  

a) Chiều rộng ñai an toàn ñược xác ñịnh trên cơ sở chiều cao tầng và tính 
chất cơ lý của ñất ñá; 

b) ðai bảo vệ phải có ñủ kích thước ñể bố trí mương thoát nước, ñồng thời 
ñảm bảo ñiều kiện ñể nạo vét mương, thu dọn, vận chuyển ñất ñá tụt lở từ các tầng 
trên xuống và ñưa ra ngoài. ðai bảo vệ phải bằng phẳng, có ñộ dốc nghiêng vào 
chân tầng từ 1 ÷ 2%. 

3. Khi ñưa tầng khai thác tới vị trí kết thúc phải tiến hành lập hộ chiếu thi 
công trên cơ sở số liệu thực tế và tính chất cơ lý của ñất ñá, kích thước hình học cụ 
thể của tầng. Trong hộ chiếu phải ghi rõ các thông số của tầng như: Góc dốc, chiều 
cao, chiều rộng mặt tầng, ñộ dốc và hướng thoát nước, phương pháp khoan nổ mìn, 
biện pháp gia cố các khu vực dự báo có khả năng biến dạng. 

4. ðể giữ ổn ñịnh ñất ñá bờ mỏ ở vị trí kết thúc, ñặc biệt ñối với các bờ mỏ 
yếu phải áp dụng các công nghệ khoan nổ mìn thích hợp như: 

a) Nổ mìn tạo biên; 

b) Nổ mìn lỗ khoan nghiêng; 

c) Sử dụng rạch, rãnh, màn chắn bằng hào hoặc lỗ khoan,... 

5. Trên các bờ mỏ kết thúc, phải hướng dòng nước mặt, nước ngầm chảy dọc 
theo mương trên ñai bảo vệ thoát ra ngoài, theo công trình thoát nước chung của 
mỏ. 



6. Khi có các công trình xây dựng nằm trong phạm vi bờ mỏ có nguy cơ 
trượt lở thì phải có các biện pháp phòng ngừa, nếu không ñảm bảo an toàn thì phải 
di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm. 

7. Trong quá trình hoạt ñộng sản xuất của mỏ, phải: 

a) Tiếp tục bổ sung các số liệu vào tài liệu ban ñầu về ñịa chất khoáng sàng, 
ñịa chất công trình và ñịa chất thuỷ văn. Nếu có sự sai lệch lớn với tài liệu ban ñầu, 
cần tiến hành phân tích những ảnh hưởng của sự thay ñổi ñó ñến ñộ ổn ñịnh của bờ 
mỏ, khi cần thiết thì phải tiến hành ñiều chỉnh lại thiết kế; 

b) Thường xuyên cập nhật quan trắc, ñánh giá ñộng thái của các tầng chứa 
nước ngầm theo chiều sâu ñể ñiều chỉnh kịp thời góc ổn ñịnh bờ mỏ cho phù hợp; 

c) Tiến hành quan trắc ñịnh kỳ sự dịch chuyển của các bờ mỏ ñể có biện 
pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời.  

Quy trình quan trắc tiến hành theo Quy phạm trắc ñịa và ñịa chất mỏ hiện 
hành. 

8. Khi xảy ra trượt lở bờ mỏ, công việc khắc phục sự cố phải ñược tiến hành 
trên cơ sở phương án xử lý ñược lập và Giám ñốc ñiều hành mỏ (Phó giám ñốc kỹ 
thuật) ký duyệt. 

Mục 3. CÔNG TÁC KHOAN NỔ MÌN 

ðiều 12. Quy ñịnh về khoan nổ mìn 

1. Công tác khoan nổ mìn ở mỏ lộ thiên phải tuân theo ñúng các quy ñịnh tại 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và 
tiêu huỷ vật lỉệu nổ công nghiệp, mã hiệu QCVN: 02:2008/ BCT. 

2. Công tác khoan nổ mìn ở mỏ lộ thiên phải thực hiện theo thiết kế ñã ñược 
cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và phải có hộ chiếu khoan, hộ chiếu nổ mìn.  

3. Các tài liệu trắc ñịa, ñịa chất phục vụ cho khoan nổ mìn: 

a) Phải thành lập theo ñúng các quy trình, quy phạm hiện hành về công tác 
trắc ñịa và ñịa chất; 

b) Tính chất cơ lý của ñất ñá và khoáng sản phải ñược dựa trên tài liệu chính 
thức ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp số liệu trên chưa rõ ràng 
hoặc chưa ñầy ñủ phải lấy mẫu thử nghiệm theo quy ñịnh hiện hành. 

4. Không ñược phép lập hộ chiếu khoan nổ mìn theo tài liệu ñịa chất, trắc ñịa 
giả ñịnh hoặc suy diễn từ các tài liệu khác. 

5. Chiều sâu lỗ khoan và khoảng cách giữa các lỗ khoan với nhau phải ñược 
ño bằng dụng cụ ño ñạc hợp quy. 

6. Việc nổ mìn trong mỏ phải do ñội mìn chuyên nghiệp thực hiện. 



Mục 4. CÔNG TÁC ðỔ THẢI 

ðiều 13. Quy ñịnh về ñổ thải 

1. Bãi ñổ thải ñất ñá mỏ phải thực hiện theo thiết kế và quy hoạch, ñược cấp 
có thẩm quyền phê duyệt.  

2. Vị trí bãi thải và công tác ñổ thải phải thực hiện theo thiết kế và quy hoạch 
khai thác phê duyệt, nhưng phải ñảm bảo yêu cầu sau: 

a) Vị trí bãi ñổ thải phải thuận tiện, ñảm bảo an toàn, không gây khó khăn 
cho các phương tiện vận tải; 

b) Không làm ảnh hưởng các tuyến ñường giao thông, các khu vực xung 
quanh; 

c) Việc phát tán bụi vào môi trường phải phù hợp với các quy ñịnh về tiêu 
chuẩn môi trường; 

d) Khi trời tối hoặc ban ñêm phải có ñủ ánh sáng ñể làm việc; 

ñ) Bãi thải phải ñược dọn dẹp gọn gàng, thường xuyên san gạt mặt bằng. 

3. Công tác ñổ thải phải do người làm chuyên trách hướng dẫn thực hiện, chỉ 
dẫn, ra tín hiệu ñổ thải và chịu trách nhiệm về hướng dẫn an toàn cho xe vào ra bãi 
thải 

Các thiết bị ñổ thải chỉ ñược phép vào bãi ñổ thải khi có người làm chuyên 
trách chỉ dẫn ñổ thải; 

4. Số lượng người chuyên trách chỉ dẫn ñổ thải trên một bãi thải do Giám 
ñốc mỏ quyết ñịnh trên cơ sở ñảm bảo an toàn cho thiết bị và người làm việc ở bãi 
thải. 

5. Bố trí bãi thải ở phía trên hầm lò ñang hoạt ñộng hoặc ở chỗ tụt lở, sụt lún, 
phải nghiên cứu và thi hành những biện pháp kỹ thuật ñặc biệt nhằm ñảm bảo an 
toàn cho công tác ñổ thải trên bãi và dưới hầm lò. 

6. Các xe ô tô và các phương tiện vận tải ñến ñổ ñất ñá ở bãi thải phải dừng 
lại ở ngoài phạm vi ñất ñá có thể bị tụt lở, sụt lún. 

7. Khi sử dụng các phương tiện vận tải (các loại xe) có trọng tải khác nhau 
ñổ thải trên cùng một bãi thải: 

a) Nếu kích thước bãi thải có ñủ ñiều kiện kỹ thuật và an toàn theo quy ñịnh, 
thì phải phân chia khu vực ñổ thải cho các phương tiện theo tải trọng hoặc theo các 
tầng thải khác nhau. 

b) Khi các phương tiện vận tải có trọng tải khác nhau cùng ñổ thải trên một 
khu vực thì ñai an toàn bãi thải phải ñược tính cho phương tiện có trọng tải lớn 
nhất. 



ðiều 14. Thoát nước ở bãi thải  

1. Các bãi thải ñang hoạt ñộng không ñược ñể dòng nước ñổ vào bãi thải; 
hạn chế tối ña nước mưa chảy tràn qua sườn bãi thải. 

2. Bãi thải ñược tạo dựng trên sườn ñồi núi, ở khu vực có tụ nước, sông suối 
chảy qua hoặc ở những khu vực không ñược tháo khô phải có thiết kế xử lý dòng 
nước chảy hoặc thoát nước ñể ñảm bảo an toàn cho bãi thải. 

3. Hàng ngày hoặc sau mỗi trận mưa Quản ñốc phân xưởng phải tổ chức 
kiểm tra bãi thải ñất ñá, ñường ra vào bãi thải, rãnh thoát nước.... Nếu thấy có hiện 
tượng tụt lở, nứt nẻ hoặc hư hỏng thì phải ñình chỉ ngay việc ñổ thải ñể khắc phục, 
xử lý nhằm ñảm bảo an toàn. 

ðiều 15. Thông số về kỹ thuật an toàn bãi thải  

1. Chiều cao tầng thải: 

a) Không ñược ñổ thải trên tầng cao lớn hơn 50 m; phải cắt tầng thải thành 
các phân tầng thấp (ñổ thải phân tầng) theo ñiều kiện ñịa hình khu vực ñổ thải và 
tính chất cơ lý của ñất ñá, khoáng sản ñổ xuống, nhằm ñảm bảo an toàn, tránh hiện 
tượng trôi, trượt bãi thải và hạn chế bụi phát tán ra môi trường xung quanh. 

b) Trong trường hợp không thể bố trí ñược chiều cao tầng thải nhỏ hơn 50m 
thì phải có giải pháp kỹ thuật ñể ñảm bảo an toàn cho bãi thải; phải ñược cấp có 
thẩm quyền phê duyệt.  

2. Góc nghiêng của sườn bãi thải phải nhỏ hơn hoặc bằng góc trượt tự nhiên 
của ñất ñá thải ñổ xuống.  

3. Khi dưới chân bãi thải có các khu vực cần ñược bảo vệ thì phải thực hiện 
các biện pháp an toàn như: 

a) ðắp ñê, ñập ngăn ở chân bãi thải và ở các mức tầng thải.  

b) Rải thảm thực vật trên các tầng thải và các sườn thải ñã kết thúc ñổ thải. 

c) ðổ thải thành các phân tầng thấp. 

ðiều 16. Quản lý bãi thải  

ðiều kiện ñể ñưa bãi thải vào hoạt ñộng: 

a) Phải có trong dự án và thiết kế ñã ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.  

b) Phải lập bản ñồ kế hoạch ñổ thải, hộ chiếu ñổ thải theo quy hoạch khai 
thác và ñược Giám ñốc mỏ duyệt. 

c) Phải lập quy trình ñổ thải và nội quy an toàn bãi thải. 

2. Bãi thải ñang hoạt ñộng phải có ñơn vị quản lý;  

3. Trong giờ làm việc, người làm chuyên trách hướng dẫn ở bãi thải phải 
luôn có mặt ở bãi thải, chỉ dẫn ñổ thải tuân theo quy trình của mỏ quy ñịnh. 



4. Người quản lý và người làm chuyên trách hướng dẫn ñổ thải phải ñược 
học quy trình ñổ thải, nội quy an toàn, nắm vững các thông số kỹ thuật bãi thải; khi 
kiểm tra bãi thải phát hiện khu vực, vị trí trong bãi thải có nguy cơ tụt lở, sụt lún 
hoặc ñai an toàn không ñảm bảo,.. thì phải ngăn cấm các phương tiện ñến ñổ thải 
và có biện pháp xử lý kịp thời. 

ðiều 17. ðổ thải bằng ôtô kết hợp với máy ủi 

1. Khi ñổ thải theo bề mặt bằng ôtô kết hợp với máy ủi thì phải ñổ từ ngoài 
vào trong, ñộ dốc hướng vào trong bãi thải từ 2 ÷ 3%. 

2. Khi ñổ thải theo chu vi thì mép ngoài của bãi thải phải có bờ an toàn, ñộ 
dốc hướng vào trong từ 3% ñến 5%. Bờ an toàn phải ñảm bảo kích thước sau: 

a) Chiều cao tối thiểu không nhỏ hơn 1/2 ñường kính lốp xe ô tô có tải trọng 
lớn nhất, loại xe ô tô sử dụng ñổ ñất ñá ở bãi thải.  

b) Chiều rộng trung bình tối thiểu bằng ñường kính lốp xe ô tô có tải trọng 
lớn nhất, loại xe ô tô sử dụng ñổ ñất ñá ở bãi thải.  

3. ðối với bãi thải không ổn ñịnh, có hiện tượng tụt lún, phải có biện pháp 
xử lý kịp thời trước khi tiếp tục ñổ thải. Vị trí và trình tự ñổ trên bãi thải phải do 
người chỉ dẫn chuyên trách hướng dẫn.  

4. Máy ủi làm việc trên bãi thải, khi tiến ra mép bãi thải phải cho lưỡi gạt ñi 
trước; không ñược ủi lùi ra mép bãi thải, không làm việc song song sát mép bãi 
thải. 

ðiều 18. ðổ thải bằng toa xe  

1. Khi ñổ thải bằng ñường sắt toa xe (ñẩy tay, cơ giới hoặc có ñầu tầu kéo) 
phải tuân theo những yêu cầu sau: 

a) ðường ray ngoài của ñường ñổ thải phải cao hơn ray trong từ 20 mm ñến 
30 mm. 

b) ðầu ñường cụt ñổ thải phải bắt vòng vào bên trong bãi thải, cuối ñầu 
ñường cụt phải có ngáng chắn. Trong khoảng 100 m kể từ ñầu ñường cụt trở lại 
phải có ñộ dốc xuống tối thiểu là 0,005 (5%o). Trong trường hợp ñặc biệt, cho phép 
ñặt ñường cụt phải có ngáng chắn kiểu cũi lợn có chiều cao từ 1 ÷ 2 m. 

c) Các ngáng chắn phải có biển báo hiệu; ban ñêm phải có chiếu sáng. 

d) Hàng ngày hoặc sau mỗi trận mưa Quản ñốc khai trường phải tổ chức 
kiểm tra các ñường sắt tại khu vực bãi thải. Nếu trên tuyến ñường sắt có hiện tượng 
tụt lở, sụt lún, nứt nẻ phải ñình chỉ ngay việc ñưa toa xe vào tuyến ñường ñó. 

ñ) Việc dịch chuyển ñường sắt phải tuân theo kế hoạch ñược phê duyệt. Sau 
mỗi lần dịch chuyển ñường sắt Quản ñốc phải kiểm tra, ghi xác nhận tình trạng kỹ 
thuật an toàn vào sổ theo dõi và ñiều phối các toa xe vào ñổ thải ở ñường ñó. 



e) Khi ñoàn tầu chạy ra phía ñường cụt, ñầu máy phải ñẩy toa xe ñi trước. 

g) Khi ñổ thải, người làm việc phải ñứng về phía ñầu toa xe. Trong trường 
hợp cần phải dùng sức người ñể bẩy dỡ tải, thì phải chọn tư thế thích hợp sao cho 
trọng tâm của người thao tác không hướng ra ngoài mép bãi thải. 

2. ðịnh kỳ tối thiểu 6 tháng một lần mỏ phải ño ñạc, kiểm tra an toàn các bãi 
thải ñang hoạt ñộng. Trong những tháng mưa nhiều phải tiến hành kiểm tra thường 
xuyên các bãi thải. Sau mỗi lần kiểm tra ñều phải ghi nhận xét vào sổ theo dõi. 

3. Khi ñổ thải bằng tời kéo toa xe phải tuân theo quy ñịnh an toàn về vận tải 
bằng máy trục tời của Quy chuẩn này và Tiêu chuẩn quốc gia hiện hành (TCVN: 
4244-2005). 

Mục 5. CẤP VÀ THOÁT NƯỚC MỎ 

ðiều 19. Quy ñịnh về thoát nước mỏ 

1. Việc cấp, thoát nước, tháo khô mỏ phải ñược thực hiện theo ñúng thiết kế 
ñược duyệt, ñặc biệt không làm ảnh hưởng ñến các công trình lận cận hoặc tác 
ñộng xấu, gây ô nhiễm ñến môi trường. 

2. Việc xây dựng các công trình thoát nước mặt phải ñược hoàn thành trước 
khi tiến hành công tác bóc lớp ñất phủ. 

3. ðối với các mỏ gần sông suối, ñầm hồ phải tiến hành các biện pháp, như : 
nắn sông, suối hoặc ñắp ñê, ñập ngăn chặn và hạn chế nước tràn vào mỏ khi có lũ 
ñổ về. Việc xây dựng và quản lý ñê, ñập phải tuân thủ theo những quy phạm an 
toàn hiện hành về xây dựng, quản lý công trình thuỷ công. 

5. Việc cấp nước cho sinh hoạt phải thực hiện theo thiết kế ñược duyệt. 
Nguồn nước cấp phải ñảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn hiện hành.  

ðiều 20. Các công trình thoát nước và tháo khô mỏ 

1. Xung quanh biên giới mỏ phải có hệ thống mương rãnh ngăn chặn và 
thoát nước mặt, không cho nước chảy vào khai trường. 

2. Các công trình thoát nước như mương, rãnh, hầm, cống phải ñược xây 
dựng trên nền móng vững chắc. Thượng lưu các công trình thoát nước phải ñược 
bảo vệ và có ghi chắn rác, vật liệu thải,..Khi có vật cản dòng nước thì phải xử lý kịp 
thời. 

3. Việc thải nước mỏ ra ngoài phải ñảm bảo yêu cầu sau: 

a) Nếu nước thải mỏ qua các công trình thoát nước ảnh hưởng ñến các ñơn vị 
xung quanh thì phải có biện pháp xử lý hoặc ñược sự chấp thuận của các ñơn vị có 
thể bị ảnh hưởng và cơ quan quản lý môi trường tại ñịa phương; 



b) Trường hợp nước thải từ mỏ có chứa chất ñộc hại, cặn lơ lửng, gây ô 
nhiễm môi trường thì phải ñược xử lý ñạt chất lượng theo tiêu chuẩn cho phép 
trước khi thải ra môi trường. 

4. Khi khai thác khoáng sản dưới mức thoát nước tự chảy phải tập trung hoàn 
thành ñáy chứa nước trước mùa mưa bão. Dung tích ñáy chứa nước phải ñược tính 
toán ñủ ñể ñiều hoà công việc sản xuất, ñảm bảo an toàn cho người và thiết bị làm 
việc theo kế hoạch của mỏ. 

5. Trạm bơm thoát nước mỏ: 

a) Tổng công suất các máy bơm làm việc trong trạm bơm chính của mỏ phải 
ñảm bảo bơm thoát hết lượng nước chảy vào khai trường, ñể kết thúc mùa mưa có 
thể ñưa các thiết bị khai thác xuống ñáy mỏ làm việc theo ñúng kế hoạch; 

b) Ngoài trạm bơm chính, trong mỏ phải có các trạm bơm phụ di ñộng ñể 
thoát các nguồn nước ngầm cục bộ, không cho chảy nước xuống ñáy mỏ. 

6. Hàng năm trước mùa mưa bão, phải xác ñịnh lại dung lượng thực tế của 
ñáy chứa nước. Cuối mùa mưa, sau khi bơm cạn nước phải ño ñạc kịp thời, cập 
nhật lại dung lượng ñáy chứa nước. 

7. Trường hợp sử dụng các ñường ống dẫn có áp lực phải tuân thủ theo quy 
ñịnh an toàn trong Mục “Khai thác cơ giới hoá bằng sức nước” của Quy chuẩn này. 

8. Trên kênh, mương thoát nước tại các vị trí hoặc khu vực nào có ñộ dốc 
vượt quá ñộ dốc cho phép thì phải xây các bậc thang hoặc hố tiêu năng. 

9. Nơi tiếp nhận và phân chia nước (trên kênh, mương vào hố bơm) phải lắp 
ñặt lưới bảo vệ ñể ngăn ngừa các vật liệu thải rơi vào hệ thống thoát nước, làm 
hỏng công trình và thiết bị. 

10. Việc ñi lại ñến phà trạm bơm ở moong của mỏ phải dùng thuyền hoặc 
cầu phao, nghiêm cấm ñi lại trên ñường ống bơm nước.  

Trên phà trạm bơm phải trang bị bảo hộ, phao hoặc áo phao cứu sinh.  

ðiều 21. Cấp nước sinh hoạt và sản xuất. 

1. Mỏ phải ñảm bảo ñủ các nguồn nước phục vụ sau ñây: 

a) Nước phục vụ sinh hoạt (ăn, uống, tắm rửa, vệ sinh ...); 

b) Nước phục vụ sản xuất; 

c) Nước ñể phòng chống, chữa cháy. 

2. Nước dùng trong sinh hoạt (ăn, uống, tắm rửa, vệ sinh ...) phải ñảm bảo 
yêu cầu về số lượng và tiêu chuẩn vệ sinh an toàn quy ñịnh, ñồng thời phải: 

a) Theo ñịnh kỳ hoặc sau các trận mua, lũ lớn phải lấy mẫu kiểm tra nước 
sinh hoạt và phân tích tiêu chuẩn vệ sinh an toàn.  



b) Nhân viên phục vụ nước ăn, uống của mỏ phải ñược khám sức khoẻ theo 
ñịnh kỳ quy ñịnh; nếu có bệnh truyền nhiễm hoặc không ñảm bảo sức khoẻ phải bố 
trí người khác thay thế. 

3. Các công trình lấy nước nguồn trên mặt hoặc các giếng nước ngầm phải 
ñược bảo vệ chống nhiễm bẩn; các giếng nước khơi phải xây thành cao tối thiểu 0,8 
m. Cần thiết phải thiết lập vùng phòng hộ vệ sinh dịch tễ nguồn nước dùng cho sinh 
hoạt. 

4. Khi sử dụng nguồn nước tuần hoàn phải có biện pháp kỹ thuật, quy trình 
làm sạch nước. Trước khi sử dụng nước phải kiểm tra ñộ sạch của nước theo các 
cấp tiêu chuẩn vệ sinh tương ñương ñối với yêu cầu của các hộ sử dụng nước. 

Mục 6. KHAI THÁC CƠ GIỚI HOÁ BẰNG SỨC NƯỚC 

ðiều 22. Các thông số của hệ thống khai thác bằng sức nước 

1. Chiều cao của tầng khai thác bằng sức nước phải ñược xác ñịnh căn cứ 
theo tính chất cơ lý của ñất ñá, phương pháp bắn nước và tính năng của thiết bị. 
Chiều cao tối ña của tầng khai thác không ñược lớn hơn 20 m. 

2. Chiều rộng của gương tầng ñược xác ñịnh trên cơ sở phần khoảng cách sử 
dụng có hiệu quả của tia nước.  

a) ðối với ñất sét chiều rộng của gương tầng giới hạn từ 20 ÷ 25 m; 

b) ðối với ñất chứa cát có thể tăng từ 30 ÷ 35 m.  

3. Chiều rộng mặt tầng công tác phải ñảm bảo cho người, thiết bị hoạt ñộng 
an toàn và hiệu quả. 

4. Chiều rộng các lối ñi lại giữa các máy bơm nước và bơm bùn, giữa các 
máy bơm và tường trạm bơm không ñược nhỏ hơn 1 m. Trong trạm bơm phải có sơ 
ñồ ñường ống, ghi rõ vị trí các van nước. 

ðiều 23. Khai thác bằng súng bắn nước 

1. Khi khai thác bằng súng bắn nước, khoảng cách từ súng bắn nước và các 
thiết bị khác (máy ủi, máy cạp...) ñến gương tầng phải lớn hơn 0,8 lần chiều cao 
tầng. ðối với những loại ñất sét, có khả năng tụt lở tầng từng mảng lớn thì khoảng 
cách này phải lớn hơn 1,2 lần chiều cao tầng. ðối với súng bắn nước ñiều khiển từ 
xa, khoảng cách an toàn này phải tính toán và ñược Giám ñốc mỏ phê duyệt. 

2. Khi dùng súng bắn nước ñể tạo hàm ếch khai thác gương tầng, nếu ñất ñá 
bắn ra vẫn chưa sập lở thì phải tăng cường giải quyết bằng các biện pháp kỹ thuật 
khác. Nghiêm cấm người tới gần mặt tầng hoặc gương tầng quan sát. 

3. Trước khi cho súng bắn nước làm việc, mọi người phải ra khỏi phạm vi 
tác dụng của tia nước. Khi súng bắn nước làm việc, những người không có nhiệm 



vụ phải rút ra vị trí an toàn. Trong phạm vi 1,5 lần khoảng cách tia nước bay xa của 
súng bắn nước lớn nhất phải có tín hiệu cấm mọi người lui tới. 

4. Hai súng bắn nước làm việc ở hai gương tầng tiến ñến gặp nhau thì 
khoảng cách giữa hai súng bắn nước phải lớn hơn 1,5 lần khoảng cách tia nước bay 
xa của súng lớn hơn. Khoảng cách giữa hai súng bắn nước làm việc ñồng thời ở 
một gương tầng phải lớn hơn khoảng cách bay xa tối ña của tia nước hoặc phải 
trang bị bộ phận khống chế góc quay nòng súng cho cả hai súng bắn nước. 

5. Trong quá trình súng bắn nước hoạt ñộng, người làm việc không ñược rời 
khỏi súng. Khi tạm nghỉ mà súng bắn nước còn nối với ống nước thì ñầu nòng súng 
phải luôn hướng về chỗ an toàn ñối với những khu vực xung quanh. 

6. Gương khai thác phải ñược liên lạc với trạm bơm bằng ñiện thoại và hệ 
thống tín hiệu sự cố. Không ñược dùng thông tin liên lạc, làm tín hiệu trực tiếp 
bằng miệng (như gọi, hú...) . 

7. Khi làm việc ban ñêm, các khoảng cách có tác dụng của súng bắn nước, 
mặt bằng công tác gần súng bắn nước, lối ñi ñến van khoá trên ñường ống nước 
phải ñược chiếu sáng theo quy ñịnh.  

Khi trời giông bão, mưa lớn hoặc nơi làm việc không ñủ ñiều kiện an toàn, 
thì phải ñể súng bắn nước ngừng làm việc. 

8. Súng bắn nước làm việc phải ñược bố trí cách xa các ñường dây tải ñiện 
cao thế một khoảng cách tối thiểu bằng hai lần khoảng cách bay xa của tia nước. 
Trong trường hợp ñặc biệt, cho phép súng bắn nước làm việc cách ñường dây cao 
thế một khoảng cách gần hơn, nhưng phải có phương án và áp dụng biện pháp an 
toàn ñặc biệt; phương án phải ñược cơ quản lý ñường dây cao áp phê duyệt. 

9. Mỗi súng bắn nước ñược nối với một nhánh ñường ống ñộc lập, kéo dài 
theo tiến ñộ gương tầng, trên ñường ống nhánh phải có van khoá nước vị trí cách 
súng bắn nước không quá 10 m ñể ngắt nước khi cần thiết; Lối ñi ñến van khoá 
phải thuận tiện và hợp lý. 

10. Trường hợp ñường ống dẫn nước ñang có áp lực trong ống (ống bơm 
nước) thì không ñược phép ñóng khoá nước trước khi dừng hệ thống bơm nước.  

11. Phải có biển báo “Cấm những người không có nhiệm vụ vào khai 
trường” khi ñang khai thác bằng súng bắn nước. 

ðiều 24. Lắp ñặt, vận hành súng bắn nước  

Công việc lắp ñặt, vận hành súng bắn nước phải thực hiện theo tài liệu hướng 
dẫn của nhà máy chế tạo súng bắn nước và phải phù hợp với khai trường khai thác: 

1. Sau khi xử lý các vị trí hàm ếch, ñá treo; kiểm tra cẩn thận gương tầng 
khai thác mới ñược phép tiến hành các công việc ở mặt tầng công tác (thu dọn giá 
chống, lắp ñặt lại các thiết bị, ñường ống v.v...). 



Khi tiến hành các công việc như: xử lý sự cố, di chuyển súng bắn nước, thay 
ñầu nòng súng...phải ñóng khoá nước hoặc ngừng bơm nước. 

2. Không ñược xiết chặt bulông của các mối nối hoặc xử lý các vị trí dò rỉ 
trên ñường ống dẫn khi trong ống ñang có áp lực. 

3. Khi vận chuyển ống, lắp ñặt các ñường ống dẫn nước và ống dẫn bùn, phải 
lập “Phương án” hoặc “Kế hoạch vận chuyển và lắp ñặt ñường ống” ñể ñảm bảo an 
toàn cho người và thiết bị. Trong phương án hoặc kế hoạch này phải ñề cập ñến 
những công việc sau: 

a) Lựa chọn phương tiện vận chuyển phù hợp với kích thước, trọng lượng 
ống; 

b) Biện pháp an toàn khi hạ ống, lắp ñặt ñường ống qua ñầm lầy hoặc cầu 
cạn; 

c) Hệ thống ñường ống phải ñược lắp van xả bùn và van xả hơi theo thiết kế. 

4. ðể ñảm bảo an toàn và bảo quản các ñường ống dẫn nước, dẫn bùn ñặt 
trên các cầu cạn thì các cầu cạn chiều rộng không ñược nhỏ hơn 0,5 m và lan can 
chắn cao không dưới 1m, dưới chân lan can dùng ván bịt kín cao tối thiểu là 10 cm. 

5. Sau khi lắp ñặt xong ñường ống, máy bơm và sau mỗi lần sửa chữa lớn 
hoặc vừa, phải tiến hành thử nghiệm với áp lực lớn hơn áp lực làm việc: 

a) ðối với ñường ống và súng bắn nước lớn hơn là 30%. 

b) ðối với bơm nước và bơm bùn lớn hơn là 80%. 

c) Áp lực làm việc ở trong súng không ñược cao hơn áp lực ñã quy ñịnh ñối 
với loại súng ñã ñược dùng.  

6. Các ñường ống phải ñặt trên các tấm ñệm: 

a) Khi ñường ống chuyển từ sườn dốc sang mặt bằng hoặc dốc thoải phải có 
móc treo giữ ống, ở những chỗ ngoặt phải có trụ ñỡ ñường ống. 

b) Khi ñường ống ñặt trong các hào, rãnh thì vách hào rãnh phải ñược gia cố 
chắc chắn. 

7. ðường ống bùn và ñường ống nước phải ñược ñặt cách ñường dây ñiện 
trên không (hoặc dây ñiện thoại) tối thiểu là 25 m. Nếu khoảng cách này dưới 25m 
phải có biện pháp kỹ thuật gia cố các mối nối, ñặt tấm chắn ñể bảo vệ các ñường 
dây trên. 

8. Thu dọn vật liệu thải, rác, rễ cây, ... ở hố bơm nước, hố bùn phải dùng các 
dụng cụ chuyên dùng. Người làm việc thu dọn phải ñứng ở sàn gỗ có lan can bảo 
vệ; chiều cao lan can tối thiểu 1,0 m. Việc thu dọn vật liệu thải, rác, rễ cây,..ở các 
hố bơm, hố bùn chỉ ñược tiến hành sau khi ñã ngừng súng bắn nước và bơm bùn. 

Mục 7. KHAI THÁC THỦ CÔNG 



ðiều 25. Quy ñịnh về khai thác thủ công 

1. Khai thác thủ công phải thực hiện theo thiết kế ñược cấp quản lý có thẩm 
quyền phê duyệt. Trong thiết kế khai thác thủ công phải ñặc biệt xem xét, hạn chế 
những tác hại do việc mở công trường khai thác ảnh hưởng ñến mặt bằng, các công 
trình của mỏ hầm lò hoặc lộ thiên và phải có biện pháp kỹ thuật an toàn phòng 
ngừa chống tụt lở ñất ñá, nước ñọng gây ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh 
thái. 

2. Nghiêm cấm ñào giếng khai thác tuỳ tiện không theo quy ñịnh ñể lấy 
khoáng sản. Không cho phép ñào hào hốc tạo hàm ếch ñể moi móc lấy khoáng sản. 

ðiều 26. Quy ñịnh ñối với khai thác bằng phương pháp thủ công  

1. Chiều cao của tầng khai thác không ñược lớn hơn 6 m.  

2. Chiều rộng của mặt tầng công tác: 

a) Khi vận chuyển bằng goòng ñẩy tay phải ñảm bảo không nhỏ hơn 4 m 

b) Khi vận chuyển bằng xe cải tiến, xe ñẩy có thể hẹp hơn nhưng phải ñược 
phụ trách công trường (khai trường) duyệt. 

3. ðộ dốc sườn tầng công tác: 

a) Không lớn hơn góc dốc tự nhiên của ñất ñá hoặc khoáng sản khi ñất ñá 
hoặc khoáng sản ñó thuộc loại tơi xốp và rời. 

b) Duới 500 khi ñất ñá hoặc khoáng sản ñó thuộc loại mềm nhưng ñồng nhất 
và ổn ñịnh (theo phân cấp ñộ rắn của Protoconob). 

c) Từ 500 
÷ 700 ñối với loại ñá hoặc khoáng sản cứng (theo phân cấp ñộ rắn 

của Protoconob). 

4. Khoảng cách nơi làm việc, giữa các khu vực khai thác theo chiều nằm 
ngang không ñược nhỏ hơn 6 m. 

ðiều 27. Quá trình khai thác thủ công 

1. Theo thường kỳ hoặc sau mỗi trận mưa lớn người quản lý phải ñi kiểm tra 
khu vực làm việc: mặt tầng, sườn tầng và những nơi xung yếu liên quan khác; Nếu 
có sự cố, tụt lún hoặc hỏng hóc, thì phải xử lý giải quyết, chỉ sau khi ñã khắc phục 
hậu quả xong mới cho người lao ñộng vào làm việc. 

2. Không ñược bố trí người vào làm việc ở những nơi: 

a) Có lệnh cấm; 

b) Có biển báo nguy hiểm; 

c) Những nơi ñất ñá treo, tụt lở phía trên chưa ñược xử lý;  

d) Những nơi không ñủ ánh sáng làm việc. 



3. Trước khi cắt tầng công tác mới, phải kiểm tra sườn tầng và mặt tầng; 
Sườn tầng phải ñảm bảo ñộ dốc quy ñịnh, không ñược ñể chỗ lồi lõm ra vào; mặt 
tầng phải bằng phẳng, không gồ ghề, dốc ñường vận chuyển phải phù hợp ñối với 
từng loại phương tiện vận tải. 

4. Trong phạm vi cách mép tầng công tác trên 1 m, không ñược ñể các hòn 
ñá hoặc bất kỳ vật gì khác có thể rơi xuống tầng dưới.  

Trước khi làm việc ở tầng công tác phải tổ chức cậy om; Trong khi ñang cậy 
om, cậy gỡ sườn tầng bên trên, cấm người làm việc ở phía dưới. 

5. Trước khi cuốc, bẩy phải kiểm tra gương tầng, ñề phòng ñất ñá nứt, tụt lở, 
ñổ xuống bất ngờ. Khi cuốc hoặc bẩy bắn phải làm lần lượt từ lớp trên xuống; 
Người làm việc phải chọn chỗ ñứng thật vững chắc, an toàn, không ñứng quay mặt 
vào gương tầng ñể cào ñất ñá xuống tầng dưới. Khi bẩy ñất ñá phải bẩy bằng cách 
kéo tay vào phía trong người mình ñể tránh ngã theo ñà rơi của vật bẩy. 

Không ñược ñào hàm ếch hoặc ñứng phía dưới cậy bẩy ngược lên cao 

6. Khi ñang làm việc, không ñược phóng choòng từ tầng trên xuống tầng 
dưới hoặc cắm chòong và ñể choòng dựa vào gương tầng.  

7. Phải báo hiệu và quan sát kỹ khu vực phía dưới, trước khi ñổ ñất xuống; 
Phải phát lệnh báo trước khi bắn bẩy, ñẩy ñá ñể mọi người xung quanh tránh vào vị 
trí, nơi an toàn. 

8. Gặp những chỗ nứt nẻ, tụt lở lớn, bắn bẩy ñá to nguy hiểm, thì phải như 
sau: 

a) Người chỉ huy theo dõi phân công người có kinh nghiệm vào làm việc và 
bố trí người cảnh giới khu vực nguy hiểm. 

b) Cảnh báo cho những người ở các tầng dưới tránh vào nơi an toàn, thu dọn 
và tháo gỡ tất cả các phương tiện làm việc vận chuyển về phía dưới, cắm cờ báo 
hiệu giới hạn vùng nguy hiểm.  

c) Người chỉ huy khai trường quy ñịnh, giới hạn vùng nguy hiểm ở mỗi bên 
hoặc tầng có liên quan.  

d) Sau khi giải quyết, hết sự nguy hiểm mới cho phép người vào làm việc. 

9. Các công việc làm ở những nơi gần sông, suối, hồ ao, núi cao, ñịa hình 
nguy hiểm hoặc ở nơi làm việc mới phải có tối thiểu từ hai người làm trở lên. 
Trong khi làm việc không ñược tự ý, tuỳ tiện bơi lội, tắm. 

10. ðối với khai trường khai thác lộ vỉa, khai thác lại ở bãi thải, các mỏ ñã 
kết thúc; khai thác thủ công kết hợp với cơ giới (máy xúc, máy ủi, ô tô loại nhỏ..) 
phải: 



a) áp dụng các quy ñịnh về “cơ giới hoá công tác khai thác” và quy ñịnh về 
“khai thác thủ công” của Quy chuẩn này. 

b) Khi sử dụng công nghệ có nối tiếp giữa cơ giới và thủ công xen kẽ nhau, 
mỏ cần có những quy ñịnh chặt chẽ về an toàn ở các khâu nối tiếp công việc hoặc 
xen kẽ với nhau và ñược cơ quan quản lý kỹ thuật an toàn cấp trên phê duyệt. 

ðiều 28. Xe goòng thủ công 

1. Goòng ñẩy tay phải có phanh an toàn; người ñẩy goòng phải luôn bám sát 
theo goòng và làm chủ ñược tốc ñộ của goòng. Không ñược ñứng phía trước ñể kéo 
goòng. 

2. Khoảng cách giữa hai xe goòng ñang chạy tối thiểu là 10m. Người ñẩy 
goòng phía sau phải luôn luôn ñảm bảo giữ ñúng cự ly nói trên. 

3. Khi ñẩy goòng, phải ñể tay trên thành xe. Không ñược ñể tay vào chỗ tai 
goòng ñể tránh thùng goòng lật xuống kẹp vào tay.  

4. Không ñược nhẩy, ñứng lên goòng lúc xe ñang chạy, cấm chở người trên 
xe goòng ñẩy tay. 

5. Khi goòng ñang chạy mà bị cặm, phải báo ngay cho người ñẩy goòng phía 
sau biết và nhảy ra một bên ñể tránh; Khi goòng sau ñã hãm lại ñược mới vào bốc 
cặm, ñồng thời phải có biển báo hiệu ñể trước, sau vị trí bốc cặm. 

6. Khi qua ñường ô tô, người ñẩy goòng phải quan sát kỹ về hai chiều của 
ñường ô tô. Không ñược phóng nhanh ẩu qua ñường lúc ô tô ñang chạy ñến gần. 

7. Khi goòng ra ñến nơi ñổ tải hoặc trút dỡ tải, phải hãm goòng lại rồi mới 
ñược lật goòng. Trước khi ñổ phải phát tín hiệu và quan sát phía dưới. 

8. Không ñược ngồi nghỉ trên ñế goòng hoặc xe goòng, phải ngồi nghỉ ở chỗ 
an toàn ngoài ñường goòng. 

9. Không ñược ñứng phía mép tầng ñể lật goòng. Khi ñất ñá hoặc khoáng sản 
còn dính trong goòng phải dùng cuốc, xẻng, cào...làm sạch goòng ; Không ñứng 
trên ñế goòng ñể ñập goòng, khi ñập goòng ở một bên thì phía bên kia phải dùng gỗ 
ñể chống gữi ñề phòng goòng tự ñộng lật vì mất thăng bằng. 

10. Khi xúc bốc gặp hòn ñá to thì phải chuyển xuống ñáy goòng ñể giữ thăng 
bằng, không bị lật nghiêng trong lúc goòng ñang chạy. 

Khi chuyên chở hòn ñá to, phải dùng xe bàn. Khi lên ñá phải ñều tay, việc 
khênh ñá, xếp ñá phải có người ñiều khiển thống nhất. 

11. Trước khi xúc phải chèn goòng thật chắc chắn, không ñược dùng ñất ñá 
hoặc chèn không tay cầm ñể chèn goòng. Khi xúc xong nếu goòng chưa ra ñược do 
ñường goòng bị cản, người ñẩy goòng không ñược ñứng, ngồi sát chân tầng, mép 
tầng. 



12. Nếu gặp ở phía trên tầng công tác ñang bắn bẩy ñất ñá, nổ mìn, hoặc sau 
trận mưa lớn, tầng có hiện tượng tụt lở thì không ñược ñưa xe goòng vào tầng mà 
phải ñể goòng ở nơi an toàn. 

Những ngày mưa, ngày nghỉ việc phải ñể goòng chỗ an toàn, dồn goòng lại 
thành một ñoàn sát nhau, chèn goòng chắc chắn hoặc ñánh chặn goòng ñầu, goòng 
cuối và lật nghiêng các toa goòng. 

13. ðường xe goòng ñẩy tay phải theo ñúng thiết kế ñược duyệt và ñảm bảo 
các yêu cầu sau ñây: 

a) Hai bên ñường goòng phải ñể mỗi bên một lối ñi lại ít nhất là 0,75 m; 
không ñược ñể các vật cản ở lối ñi này; 

b) ðộ dốc của ñường goòng phải ñều và không ñược quá 0,8%; 

c) Chỗ giáp nối tiếp hai ñường ray cách nhau không ñược quá 2cm; nối hai 
ñoạn ray phải dùng tối thiểu là 2 bulông; 

d) Không ñược ñể hai mối nối cao thấp khác nhau hoặc tà vẹt cập kênh; 

ñ) ở ñoạn ñường cong, ray ngoài phải cao hơn ray trong; 

e) ðường ray ngoài phải cách mép tầng ít nhất là 1m. 

14. Goòng có trọng tải 1 tấn trở lên, phải có ít nhất hai người ñẩy. 

15. Khi sử dụng máy trục tời ñể kéo goòng: 

a) Mỗi một máy trục tời, ñều phải có hệ thống phanh chắc chắn, nhạy và an 
toàn (phanh làm việc và phanh dự phòng). Phanh phải ñược bố trí hợp lý ñể người 
lái máy trục tời ñiều khiển ñược dễ dàng. Khi thay má phanh hoặc sửa chữa phanh 
phải ñược khoá chặt tang quay; 

b) Gờ tang quay phải cao hơn lớp cáp quấn trên cùng một khoảng bằng 2,5 
lần ñường kính của dây cáp. Tang quay phải bọc một lớp có rãnh quay ruột gà; 

c) Khi buộc dây cáp vào tang quay phải chú ý ñể chỗ cáp luồng qua chỗ giữ 
cáp, cạnh lỗ không bị biến dạng. ðể giảm lực kéo ở vị trí nối cáp với tang quay trên 
mặt tang quay phải có ba vòng cáp ma sát. Ngoài ra phải có một số vòng cáp dự trữ 
nằm trên tang quay, theo ñịnh kỳ phải tiến hành thử nghiệm cáp. 

d) Bộ phận chỉ ñộ sâu máy trục phải luôn ñảm bảo chính xác. Không ñược 
cho máy chạy khi bộ phận chỉ ñộ sai lệch hoặc hư hỏng. 

Mục 8. KHAI THÁC BẰNG TẦU HÚT 

ðiều 29. Quy ñịnh về tàu hút 

1. Khi tiến hành khai thác mỏ bằng tầu hút phải tuân theo “Quy phạm kỹ 
thuật vận hành, sửa chữa tầu hút tại hiện trường”, mã hiệu 14-TCN-45-85. 



2. Các tầu hút phải ñược trang bị ñầy ñủ trang thiết bị, dụng cụ chữa cháy, 
chống thủng, các xuồng, phao cứu sinh ñảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, sắp xếp gọn 
gàng, ñúng vị trí quy ñịnh, dễ thấy, dễ lấy khi cần thiết. 

3. Người phụ trách, người làm việc trên tầu hút phải ñược trang bị bảo hộ, 
phao phòng chống ñuối nước; ñồng thời phải biết sử dụng thành thạo trang thiết bị 
an toàn phòng chống cháy nổ, các chủng loại và trang thiết bảo hộ lao ñộng chuyên 
dùng. 

4. Trên tàu hút phải treo, niêm yết quy trình vận hành máy và các quy ñịnh 
về an toàn. Nội quy an toàn phòng chống cháy nổ cho tầu và cho từng thiết bị trên 
tầu. Quy trình và nội quy phải ñược treo, niêm yết trên tàu ở nơi thuận tiện dễ thấy, 
dễ ñọc. 

5. Trên tầu, không ñược hút thuốc, hoặc làm bất cứ việc gì có khả năng phát 
sinh tia lửa ở trong buồng máy và nơi chứa nhiên liệu. 

Việc hút thuốc phải ñược bố trí phòng riêng, ñúng nơi quy ñịnh.  

6. Không ñược ñể, chứa trên tầu các vật liệu nổ, các loại hoá chất ñộc hại, ăn 
mòn kim loại, dễ cháy nổ hoặc gây ô nhiễm môi trường. 

Trên tầu phải sắp xếp gọn gàng, có lối ñi lại dễ dàng thuận tiện, không ñể các 
vật gây cản trở lối ñi lại. 

7. Các bộ phận chuyển ñộng, các chi tiết quay của tời máy trên tầu phải ñược 
che chắn chắc chắn, các nắp ñậy hầm boong phải kín và bắt chặt, không ñược tuỳ 
tiện thay ñổi. Khi hư hỏng phải kịp thời sửa chữa. 

8. Tại công trường khai thác, phải có các biển báo sau ñây: 

a) Biển báo “Chú ý công trường” ñặt ở thượng lưu và hạ lưu cách tàu ít nhất 
100 m kể cả dưới và trên bờ; 

b) Biển báo“ Cấm người ñến gần ñầu tầu, ống xả, khu vực cáp ñang làm 
việc”; 

c) Biển báo “ Người không có nhiệm vụ không ñược xuống tầu”; 

d) Nếu ñường ống dẫn bùn, ống vữa ñặt qua ñường giao thông phải có biện 
pháp kỹ thuật an toàn và có biển cảnh báo “Cấm người qua lại” hoặc thông báo thời 
gian ñược phép qua lại. 

ðiều 30. Kiểm tra tầu hút bùn trước khi vận hành 

1. Trước khi vận hành cần phải kiểm tra an toàn của vỏ tầu, phao cuối, các 
phao ñặt các ống vữa quặng (hoặc tài nguyên khoáng sản khác), các thiết bị an toàn 
và sự ñịnh vị của tầu (kiểm tra cáp và neo). 



2. Các loại dây cáp sử dụng trên tầu phải ñúng chủng loại quy cách theo thiết 
kế, việc kiểm tra, bảo dưỡng dây cáp thép phải ñảm bảo ñúng thời gian và vị trí, 
nơi quy ñịnh. 

3. Các chỗ nối trên ñường ống dẫn vữa (khớp cầu, mặt bích...) phải ñảm bảo 
kín và chắc chắn không ñể vữa phun ra gây cản trở, làm nguy hiểm khu vực xung 
quanh. 

4. Khi ñi lại, lên xuống xung quanh khu vực có tầu, phải ñi theo ñúng lối quy 
ñịnh. Cấm ñi lại trực tiếp trên phao hoặc ñường ống dẫn vữa, nếu lối ñi lại bị ắch 
tắc phải ñi lại bằng xuồng, không ñược bơi lội. 

5. Không ñược ñổ vật liệu thải, dầu mỡ xuống khai trường hoặc xuống sông, 
suối, hồ. 

6. Việc vận chuyển tầu hút ñến lắp ñặt ở khai trường hoặc khu vực gần ở nơi 
khai thác phải thực hiện theo “Kế hoạch hành trình” ñể ñảm bảo an toàn theo quy 
ñịnh hiện hành. 

ðiều 31. Vận hành tầu hút 

1. Việc ñưa tầu vào vị trí khi thác phải ñược thực hiện theo thiết kế ñã ñược 
phê duyệt và phải ñảm bảo an toàn cho người, tầu và máy khi vào vị trí khai thác. 

2. Liên kết giữa cáp với neo phải bằng các khoá cáp hoặc bằng khuyết có 
chốt giữ và phải tuân theo quy ñịnh hiện hành (Quy phạm kỹ thuật an toàn thiết bị 
nâng TCVN 4244 : 1995). 

3. Chiều dài của cáp neo phải ñảm bảo khi cuộn hết vào tang cuốn thì gờ của 
tang còn cao hơn lớp cáp xếp ngoài cùng tối thiểu bằng ñường kính của cáp neo, 
còn tang bên xả vẫn còn 3 ñến 5 vòng cáp. 

4. Neo và hố neo phải ñảm bảo ñược lực kéo tối ña của tời. Neo ñặt dưới 
nước phải có phao tiêu. 

a) Không cho phép ñào hố neo ở gần hồ, bể lắng hoặc thân ñê. Các hố neo 
ống xả ở chân ñê hoặc gần ñê phải ñược lấp ñầy và ñầm chặt ñúng quy ñịnh trước 
khi di chuyển ñi vị trí khác. 

b) Không ñược lợi dụng cây cối, nhà cửa, các công trình ñể cuộn cáp neo. 
Trường hợp cần sử dụng thì phải kiểm tra về ñộ chắc chắn ñể giữ ñược cáp neo và 
phải ñược cơ quan quản lý công trình chấp thuận, ñồng thời có biển báo cấm người 
ñến gần ñể ñảm bảo an toàn. 

5. Thả neo bằng xuồng hay tầu kéo thì cáp thả phải xếp thành vòng tròn theo 
thứ tự lần lượt từ dưới lên. Cấm người ñứng trong vòng cáp khi thả cáp. 

6. Các phao ñặt ống dẫn vữa quặng phải ñược: 



a) Nối với nhau bằng các chốt chắc chắn, có thể tăng cường thêm dây xích ñể 
giữ ống dẫn ñặt trên phao; 

b) Cố ñịnh với phao bằng các ñai sắt hoặc dây cáp, dây thép chắc chắn. 

7. ðường ống dẫn ñặt qua ñường giao thông, qua khu dân cư phải ñảm bảo: 

a) Không rò rỉ; 

b) Không làm trở ngại cho giao thông; 

c) Có biện pháp an toàn cho ñường ống khi các phương tiện giao thông qua 
lại trên ống. 

8. Trước khi tiến hành khai thác phải kiểm tra kỹ thuật an toàn của ñầu máy, 
ñường phao ống dẫn, bãi thải bùn và các vấn ñề khác có liên quan. Chỉ ñược thi 
công khi các ñiều kiện trên ñảm bảo yêu cầu theo quy ñịnh. 

9. Không ñược vận hành tầu hút khi ñộng cơ không có ñồng hồ ño áp lực, 
nhiệt ñộ dầu và nước. Phải dừng máy, khi các chỉ số ño trên các ñồng hồ ño của 
máy không ñúng với mức quy ñịnh hoặc khi máy bị rung hoặc có tiếng kêu khác 
thường. 

10. Không ñược vận hành tầu hút khi các thiết bị ñiện không ñảm bảo yêu 
cầu kỹ thuật và không ñảm bảo an toàn, như:  

a) ðiện áp của máy xoay chiều không ổn ñịnh hoặc chưa ñạt mức quy ñịnh; 

b) Thiếu thiết bị bảo vệ an toàn; 

c) Không có sơ ñồ nguyên lý vận hành; 

d) Trong hệ thống thiết bị ñiều khiển, thiết bị bảo vệ dây dẫn bị hư hỏng, 
không ñảm bảo an toàn. 

11. Phải ñảm bảo không ñể ñiện dò ra ngoài vỏ tầu, hàng phao, ñường ống 
dẫn. Các mối nối, cầu chì, cầu dao, dây ñiện trần (nếu có) phải ñược ñể trong hộp 
cách ñiện hoặc phải che chắn chắc chắn. 

12. Khi vận hành tời: 

a) Phải ñiều khiển ñể cáp luôn luôn căng ñều. 

b) Cáp phải chuyển ñộng qua puli, con lăn. 

c) Cáp cuốn vào tang phải theo thứ tự, không ñể cuộn chồng chéo hoặc bị 
kẹt. 

d) Không ñể cáp cọ sát vào nhau hoặc cọ sát vào các vật khác. 

ñ) Nếu dây cáp bị kẹt, tuột khỏi puli hoặc con lăn và bị các sự cố thất thường 
khác phải cho tời ngừng hoạt ñộng ñể xử lý và sửa chữa ngay. 



e) Cáp phải ñược bảo quản bằng mỡ chống han rỉ và phải ñược kiểm tra, loại 
bỏ cáp theo tiêu chuẩn hiện hành (TCVN 4244-2005 ). 

13. Tời phải có phanh hãm. Mỗi ca tối thiểu phải kiểm tra một lần khả năng 
làm việc của phanh. Phải ñảm bảo ñể phanh luôn luôn hoạt ñộng an toàn. 

14. Các thông tin, báo hiệu từ buồng ñiều khiển (chiều ñi và ngược lại) ñến 
các bộ phận liên quan phải ñược quy ñịnh cụ thể và thống nhất. Không ñược phép 
vận hành các thiết bị khi chưa nhận ñược tín hiệu cho phép và không ñược thông 
tin, báo hiệu bằng miệng (hú, gọi...). 

15. Trước khi làm việc phải kiểm tra sự hoạt ñộng của công tắc hạn chế hành 
trình tời nâng cọc (ñối với tời dịch chuyển bằng cọc) khi tầu ñang làm việc không 
ñược nâng hai cọc lên. 

16. Trước mùa mưa bão phải lập kế hoạch cụ thể và chuẩn bị ñầy ñủ phương 
tiện phòng chống mưa bão, lũ lụt nhằm ñảm bảo an toàn cho người và tầu máy khi 
tầu ñang thi công và khi tạm ngừng. Chỉ ñược thi công khi có:  

a) Gió nhỏ hơn hoặc bằng cấp IV (theo phân cấp gió, bão);  

b) Sóng nhỏ hơn hoặc bằng cấp IV (theo phân cấp gió, bão); 

c) Tốc ñộ dòng chảy nhỏ hơn hoặc bằng 7m/s ñối với tầu dịch chuyển bằng 
cáp và 0,5m/s ñối với tầu dịch chuyển bằng cọc. 

17. Khi khai thác ở vùng thuỷ triều, phải nắm ñược triều lên và xuống ñể bố 
trí thi công phù hợp và xác ñịnh vị trí ñổ tầu an toàn. 

18. Khi thi công ban ñêm phải ñủ ánh sáng làm việc; theo quy ñịnh: 

a) ở ñầu tầu phải dùng ñèn pha ñiện áp 220 V; 

b) ở buồng ñiều khiển, buồng máy, phao cuối dùng ñèn có ñiện áp 24 ÷ 36V; 

c) ở hàng phao dùng ñèn ñiện áp 36 V. 

19. Khi dàn phay ñang hoạt ñộng không cho phép thuyền, xuồng vào trong 
phạm vi hoạt ñộng của dàn phay; Xung quanh khu vực dàn phay phải có biển báo: 
“Cấm vào! Nguy hiểm”. 

20. Trường hợp cần thiết phải lặn, nếu không có trang bị ñồ lặn chuyên dùng 
phải tuân theo các quy ñịnh sau:  

a) Chỉ ñược lặn khi có phương án an toàn cụ thể và ñược ñội trưởng (hoặc 
tầu trưởng) cho phép, nhất thiết phải ghi nhật lệnh vào nhật ký tầu; 

b) Phải có quy ñịnh tín hiệu liên lạc cụ thể, rõ ràng giữa người lặn và người ở 
trên. Phải có thường trực và chuẩn bị phương tiện cấp cứu người lặn khi cần thiết; 

c) Vị trí lặn phải có mặt thoáng ít là 20m2 ; 



d) Phải có cọc tiêu (tre hoặc gỗ) ñường kính 50 ÷ 70mm tại chỗ lặn; ñầu cọc 
tiêu phải cao hơn mặt nước ít nhất là 0,5m; 

ñ) Phải có dây an toàn chắc chắn, mềm, có chiều dài thích hợp với phạm vi 
lặn. Dây phải chịu ñược lực căng lớn hơn hoặc bằng 1 000 N trong thời gian 5 min; 
không ñựơc dùng dây ñiện, dây kim loại; 

e) Nút buộc dây an toàn phải cố ñịnh, chắc chắn và không ñược gây trở ngại 
cho người lặn; 

g) Không ñược lặn sâu quá 6m; chỉ ñược lặn khi tốc ñộ dòng chảy nhỏ hơn 
hoặc bằng 0,5 m/s; 

h) Những người ñang mắc bệnh nội khoa, tai, mũi, họng hoặc không ñủ sức 
khoẻ... thì không ñược phép lặn. 

21. Trường hợp phải ngừng tầu tại khai trường trên một tháng, phải tìm vị trí 
an toàn thích hợp ñể neo tầu và thực hiện chế ñộ bảo dưỡng, bảo quản ñầu máy 
theo quy ñịnh. 

ðiều 32. Sửa chữa tầu hút tại hiện trường 

1. Thợ sửa chữa trên tầu: 

a) Phải là những người thông hiểu về tầu máy và ñược cấp giấy chứng nhận 
qua khoá cơ ñiện tầu máy; 

b) Khi thực hiện công việc sửa chữa trên tầu, người làm việc phải ñược trang 
bị ñầy ñủ dụng cụ ñồ nghề và bảo hộ lao ñộng ñồng thời phải thực hiện ñúng các 
quy ñịnh an toàn có liên quan. 

2. Trước khi tiến hành sửa chữa: 

a) Phải kiểm tra, ñóng toàn bộ các van nhiên liệu, dầu bôi trơn, nước làm 
mát; Các ñộng cơ phải ñược cắt rời khỏi hệ thống li hợp chuyển ñộng; 

b) Trước khi sửa chữa ñiện, phải tách rời các thiết bị dùng ñiện với hệ thống 
ñiện của tầu; 

c) ðảm bảo thông gió và ánh sáng chỗ làm việc; 

d) ðảm bảo việc kê lót, chèn thiết bị chắc chắn sao cho không xê dịch khi tầu 
bị sóng gió tác ñộng. 

3. Khi nối các thiết bị dùng ñiện vào hệ thống ñiện của tầu phải nối qua thiết 
bị ñóng cắt có trang bị cơ cấu bảo vệ an toàn ñiện. Không ñược nối tắt không qua 
thiết bị bảo vệ.  

4. Khi làm việc tời nâng dàn phay, người lao ñộng phải ñeo dây an toàn. 

5. Khi tháo lắp các chi tiết máy: 



a) Phải lựa chọn vị trí và tư thế ñứng thuận lợi, chắc chắn và an toàn. Không 
ñược dùng tay nâng ñỡ các chi tiết máy khi ñang tháo lắp; 

b) Khi tháo lắp các thiết bị, chi tiết nặng trên 15 kg phải kê kích hoặc dùng 
tời palăng, cẩu...ñể nâng hạ; 

c) Trường hợp khi thao tác giữ, bẩy thiết bị, chi tiết máy phải luôn luôn chú 
ý, tư thế ñứng luôn hướng vào sàn tầu hoặc nơi an toàn. 

6. Không ñược ñể dầu mỡ, vật liệu thải vương vãi ra mặt bằng sửa chữa ñặc 
biệt là trên sàn tầu và mặt moong. 

7. Khi sửa chữa phải lưu ý thực hiện: 

a) Không ñược ñể ñồ nghề, dụng cụ lên ñộng cơ hoặc ngồi trên ñộng cơ; 

b) Không ñược dùng các tời chuyên dụng trên tầu ñể cẩu các thiết bị; 

c) Không ñược thay chổi than khi máy phát ñiện ñang vận hành; không ñược 
ñiều chỉnh cơ cấu phanh ñiện ở các tời ñang hoạt ñộng; 

d) Không ñược thử nghiệm các ñộng cơ, tời, khi chưa:  

- Kiểm tra kỹ thuật an toàn; 

- Thông báo cho mọi người trên tầu biết ñể di chuyển ñến nơi an toàn;  

- Treo biển báo “ ðang thử nghiệm ñộng cơ” hoặc “ ðang thử nghiệm tời”. 

e) Không dùng dàn phao ñặt ống dẫn ñể làm mặt bằng sửa chữa. 

8. Khi pha dung dịch axít sunfuarích (H2SO4) hoặc ñổ dung dịch vào ắc quy 
phải thực hiện theo ñúng quy trình an toàn ñối với công việc này. 

9. Khi sửa chữa dao phay cắt phải dùng xuồng hoặc phao làm chỗ ñứng. 
Không ñược ñứng trên dàn phay hay trục phay ñể sửa chữa. 

10. Khi hàn trên tầu: 

a) ở những vị trí hoặc nơi làm việc khói hàn khó thoát ra ngoài (boong, phao, 
gầm buồng cuốc...) thì phải tiến hành thông gió tốt ñể làm việc, mỗi lần hàn không 
quá 15 min; 

b) Không ñược hàn phao ñỡ ống dẫn khi chưa mở nắp phao; 

c) Không ñược hàn khoang phao chứa dầu, khi còn dầu bám ở các thành 
vách khoang. 

d) Không ñược ñứng hoặc ngồi trên dàn phay (dao phay) ñể hàn;  

ñ) Phải ñảm bảo an toàn về công tác hàn (ñiện, hơi) theo quy ñịnh hiện hành.  

Chương III 

AN TOÀN THIẾT BỊ MỎ  



Mục 1. QUY ðỊNH CHUNG VỀ THIẾT BỊ MỎ 

ðiều 33. Thiết bị mỏ 

1. Các thiết bị mỏ lộ thiên phải ñược sử dụng theo ñúng hướng dẫn về lắp 
ñặt, vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa của nhà máy chế tạo, ñồng thời 
phải thực hiện theo ñúng các quy ñịnh về an toàn trong quá trình hoạt ñộng sản 
xuất. 

2. Thiết bị mỏ phải ñược trang bị ñầy ñủ các cơ cấu bảo vệ, an toàn kỹ thuật 
theo thiết kế của nhà chế tạo và phương tiện phòng chống chữa cháy theo quy ñịnh 
hiện hành. 

3. Sau mỗi ca làm việc, thiết bị phải ñược bàn giao theo quy ñịnh hiện hành. 
Công việc bàn giao phải ñược tiến hành tại nơi làm việc, ñúng nội dung và phải 
ñược ghi vào sổ giao nhận ca. 

4. Các thiết bị sử dụng trong khai thác và vận tải mỏ ñều phải có ñủ các tài 
liệu và hồ sơ qui ñịnh sau: 

a) Hồ sơ kỹ thuật máy; 

b) Sổ giao nhận ca (trong ñó ghi rõ những sự cố, trục trặc kỹ thuật và các 
biện pháp xử lý, loại trừ). 

5. Khi vận hành, sửa chữa thiết bị mỏ người làm việc phải có ñủ phương tiện 
và dụng cụ an toàn, bảo hộ lao ñộng. 

6. Công việc cải tiến máy móc, thiết bị phải ñảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật 
và an toàn quy ñịnh. 

ðiều 34. ðưa thiết bị mỏ vào sản xuất 

1. Khi tiếp nhận, vận chuyển các thiết bị có trọng lượng và kích thước lớn, 
phải lập “Phương án vận chuyển” ñể ñảm bảo an toàn cho người và thiết bị; Trong 
phương án này phải ñề cập ñến các nội dung: 

a) Lựa chọn phương tiện vận chuyển phù hợp kích thước, trọng lượng thiết 
bị; 

b) ðánh giá khả năng chịu tải, kích cỡ không gian, tình trạng tuyến ñường, 
cầu cống mà thiết bị phải vận chuyển ñi qua; 

c) Kỹ thuật vận chuyển, phương án chằng buộc, lắp ñặt, ñồ gá và ñịnh vị, 
chèn chặt trên phương tiện vận chuyển; 

d) Phương tiện xếp dỡ và biện pháp nâng dỡ tải. 

2. Việc lắp ñặt các thiết bị mỏ phải theo ñúng trình tự quy ñịnh của nhà máy 
chế tạo và theo kế hoạch, quy trình do ñơn vị thực hiện lắp ñặt lập. 



3. Máy móc, thiết bị chỉ ñược ñưa vào sử dụng sau khi ñã qua chạy thử có tải 
ñạt các yêu cầu kỹ thuật quy ñịnh và có văn bản nghiệm thu. Trường hợp không có 
quy ñịnh về thời gian chạy thử có tải thì thiết bị ñó phải ñảm bảo làm việc bình 
thường liên tục trong 72 h. 

ðiều 35. Vận hành và sửa chữa thiết bị mỏ  

1. Thiết bị mỏ phải ñược giao cho phân xưởng vận hành quản lý, mỗi thiết 
bị, mỗi máy phải có người phụ trách.  

2. Mỏ phải ban hành ñủ các quy trình vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa 
chữa thiết bị, máy mỏ và quy ñịnh giao nhận ca; nội quy an toàn, vệ sinh công 
nghiệp cho từng loại thiết bị ñược sử dụng. Những người làm việc với các thiết bị, 
máy mỏ phải ñược ñào tạo và tập huấn các quy trình, nội quy an toàn có liên quan. 

3. Trước khi vận hành phải kiểm tra tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị, 
máy móc và vị trí làm việc. 

4. Trong ca làm việc, Tổ trưởng và Trực ca phải thực hiện các biện pháp 
kiểm tra (nghiêm ngặt) nhằm ñảm bảo công tác an toàn trong thao tác vận hành 
thiết bị. Nếu phát hiện sai phạm phải kịp thời nhắc nhở hoặc ñình chỉ công việc vi 
phạm an toàn, những trường hợp vi phạm nghiêm trọng báo cáo Giám ñốc mỏ giải 
quyết. 

5. Phải kịp thời dừng thiết bị, máy móc khi phát hiện có nguy cơ xảy ra sự 
cố. 

6. Người không có nhiệm vụ không ñược vận hành máy.  

7. Trong quá trình vận hành thiết bị mỏ, người vận hành không ñược bỏ vị trí 
làm việc. 

8. Khi thiết bị có sự cố phải kịp thời khắc phục giải quyết và giữ nguyên hiện 
trạng, lập biên bản với sự tham gia bắt buộc của Phụ trách cơ ñiện mỏ hoặc Phụ 
trách công trường. Trong biên bản phải ghi rõ nguyên nhân sự cố và xác ñịnh trách 
nhiệm.  

9. Tại nơi làm việc, ở môi trường có axít, mỏ phải ban hành quy ñịnh chế ñộ 
kiểm tra, bảo dưỡng, các yêu cầu về an toàn bổ sung cho thiết bị và trang bị bảo hộ 
lao ñộng cho người làm việc. 

10. ðể duy trì khả năng làm việc, ñảm bảo tuổi thọ của thiết bị, máy móc và 
ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra, mỏ phải xây dựng và thực hiện ñịnh kỳ lịch trình 
sửa chữa dự phòng cho từng thiết bị. 

11. Việc sửa chữa ñịnh kỳ các cấp và hư hỏng ñột xuất ñều phải ghi chép vào 
lý lịch máy; Các lý lịch máy phải ñược lưu trữ ñầy ñủ biên bản ñưa máy vào sửa 
chữa, biên bản chạy thử, biên bản nghiệm thu máy làm việc. 



12. Khi sửa chữa và thay thế các chi tiết, phải ngừng máy, khoá thiết bị khởi 
ñộng của các máy, cắt ñiện vào ñộng cơ, treo biển báo "Cấm ñóng ñiện - có người 
ñang làm việc" tại nơi ñóng cắt ñiện, sau ñó mới tiến hành công việc. 

13. Việc sửa chữa thiết bị, máy xúc, máy khoan tại khai trường ñược phép 
tiến hành trên mặt tầng công tác. Nơi sửa chữa phải bằng phẳng, không có khả 
năng sụt lún và có ñường thoát an toàn. 

14. Khi sửa chữa thiết bị có liên quan ñến việc sử dụng máy nén khí, bình 
chứa khí áp lực ñều phải tuân thủ nghiêm ngặt theo quy ñịnh an toàn hiện hành về 
“Bảo quản vận hành các máy nén khí và bình chứa khí áp lực”. 

Mục 2. MÁY KHOAN 

ðiều 36. Quy ñịnh về máy khoan 

1. Mỗi loại máy khoan ñều phải ñược trang bị ñầy ñủ các ñiều kiện kỹ thuật, 
dụng cụ phụ trợ khi làm việc và ñể phòng chống, giải quyết sự cố khi khoan. 

2. Trước khi máy khoan làm việc: 

a) Phải kiểm tra an toàn nơi làm việc; 

b) Tiến hành cậy, bẩy ñá om treo, gương tầng có nguy cơ sạt lở, sự cố, tai 
nạn khi khoan; 

c) Không ñược ñưa máy khoan vào làm việc dưới chân tầng, sườn tầng có 
dấu hiệu tụt lở;  

d) Mọi công việc chuẩn bị cho máy làm việc, cung cấp ñiện nước, cắm mốc 
lỗ khoan phải làm xong trước khi ñưa máy khoan tới; 

e) Người ñiều khiển máy khoan phải kiểm tra tình trạng kỹ thuật an toàn của 
máy khoan; 

f) Chỉ ñược phép ñưa máy khoan vào làm việc khi tình trạng kỹ thuật an toàn 
của máy khoan tốt. 

3. Khi bố trí máy khoan làm việc phải căn cứ theo hộ chiếu kỹ thuật. 

4. Trong quá trình máy khoan làm việc:  

4.1. Chỉ ñược phép khoan theo hộ chiếu kỹ thuật; 

4.2. ðội trưởng máy khoan phải kiểm tra tình trạng kỹ thuật an toàn của bãi 
khoan và các thiết bị, ñể bổ sung thêm các biện pháp an toàn cho phù hợp với tình 
hình thực tế. 

4.3. Máy khoan phải ñặt ở chỗ bằng phẳng ổn ñịnh, kê kích vững chắc ñể 
trong lúc làm việc máy không tự xê dịch; xích của máy khoan phải nằm cách mép 
tầng từ 03 mét trở lên;  



4.4. Người ñiều khiển máy khoan không ñược rời khỏi máy trong lúc máy 
ñang làm việc. 

4.5. Trong lúc máy làm việc không ñược: 

a) ðể người ñứng gần các bộ phận chuyển ñộng của máy; 

b) ðể các dụng cụ gần các bộ phận chuyển ñộng của máy;  

c) Khoan phụ trong mọi trường hợp; 

d) Vận hành khoan khi thiết bị khoan trục trặc, kẹt, dắt ty choòng, mũi 
khoan; 

e) Khoan khi hệ thống hút bụi, dập bụi bị hỏng. 

ðiều 37. Máy khoan ñiện  

1. Các thiết bị ñiện của máy khoan phải ñược trang bị ñủ theo thiết kế quy 
ñịnh. 

2 ðịnh kỳ phải kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị ñiện của máy khoan 
theo ñúng quy ñịnh của nhà chế tạo và các quy ñịnh về an toàn ñiện của Quy chuẩn 
này.  

3. Thiết bị ñiện của máy khoan phải ñược trang bị thiết bị bảo vệ an toàn 
ñiện. 

4. Tủ ñiện ngoài trời cáp ñiện cho máy khoan phải ñược tiếp ñất, lắp ñặt 
chống sét và rơle bảo vệ chạm ñất. 

5. Cáp ñiện cấp cho máy khoan trong hầm lò phải là cáp có màn chắn bảo vệ 
chống dò ñiện. 

6. Khi di chuyển máy khoan ñiện phải có hộ chiếu di chuyển. Việc lập hộ 
chiếu di chuyển của máy khoan ñiện tương tự việc lập hộ chiếu của máy xúc ñiện.  

7. Khi kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị ñiện của máy khoan phải thực 
hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn ñiện QCVN 01:2008/BCT và 
những quy ñịnh tại Quy chuẩn này. 

ðiều 38. Máy khoan thuỷ lực 

1. Chỉ ñược vận hành máy khi: 

a) Thực hiện tốt các công việc nêu ở phần Quy ñịnh về máy khoan; 

b) Không bị dò khí nén, hơi, dầu và các ñiều kiện vệ sinh công nghiệp ñảm 
bảo.  

c) Có các ñồng hồ ño áp lực, ño nhiệt ñộ dầu và nước. Phải dừng máy khi 
các chỉ số ño trên các ñồng hồ ño của máy không ñúng với mức quy ñịnh. 

2. Chế ñộ thổi phoi khi khoan: 



a) ðảm bảo thành lỗ khoan ổn ñịnh, sạch và ñộ lắng phoi ban ñầu là nhỏ 
nhất;  

b) Sử dụng chế ñộ thổi phoi tăng cường từ 120 ÷ 150% ở giai ñoạn kết thúc 
khi lỗ khoan có hiện tượng rò thấm mất khí nén.  

Mục 3. MÁY XÚC 

ðiều 39. Quy ñịnh về máy xúc 

1. Cho phép sử dụng cáp nâng gầu của máy xúc vào việc lắp ñặt thiết bị và 
kéo nâng, nhưng không ñược quá tính năng sử dụng của máy. 

2. Việc sử dụng máy xúc một gầu ñể làm các công việc nâng, chuyển tải và 
lắp ñặt thiết bị phải ñược Cơ ñiện trưởng và Giám ñốc ñiều hành mỏ cho phép 
(hoặc những người ñược uỷ quyền) với những ñiều kiện sau: 

a) Phải có biện pháp kỹ thuật cụ thể ñề phòng máy xúc bị lật khi nâng tải 
hoặc dỡ tải ñột ngột; 

b) Mức nâng tải của máy xúc không vượt quá 60% lực trên puli của cần; 

c) Tháo gầu và tay gầu ra khỏi máy, ñịnh vị cáp kéo nếu không sử dụng ñến; 

d) Cáp sử dụng ñể nâng tải phải phù hợp với quy phạm an toàn khi lắp ñặt và 
vận hành cần trục; 

e) Người làm việc không ñược ñứng ngồi trong phạm vi bán kính quay lớn 
nhất của máy xúc khi nâng, chuyển và dỡ tải; 

f) Người thực hiện những công việc này phải ñược huấn luyện về các 
phương pháp buộc tải ñúng quy cách, nâng và chuyển tải hợp lý. 

g) Các công việc phải ñược thực hiện dưới sự chỉ huy của một người do Cơ 
ñiện trưởng mỏ chỉ ñịnh. 

h) Cho phép sử dụng máy xúc một gầu vào việc cẩu chuyển và lắp ñặt thiết 
bị, nhưng không ñược quá tính năng sử dụng của máy và phải ñược Giám ñốc ñiều 
hành mỏ cho phép. 

3. Vận hành máy xúc ñể bốc, xúc: 

3.1. Chỉ ñược dùng máy xúc ñiện vào việc bốc xúc theo các thông số kỹ 
thuật của hộ chiếu ñã ñược duyệt. 

3.2. ðối với ñất ñá hoặc khoáng sản không phải nổ mìn: 

a) Chiều cao của tầng ñất ñá hoặc khoáng sản phải nhỏ hơn hoặc bằng chiều 
cao xúc tối ña của máy xúc.  

b) Không ñược xúc tại các vị trí trên gương tầng có ñá quá cỡ, om treo hoặc 
tạo thành hàm ếch, phải xử lý ñá quá cỡ, cậy ñá om treo trước khi tiến hành xúc.  



c) ðể chống trượt lở tầng gây mất an toàn khi xúc phải ñể góc sườn tầng với 
góc nghiêng  = 35o - 45o. 

3.3. ðối với ñất ñá hoặc khoáng sản phải nổ mìn:  

a) Chiều cao của tầng ñất ñá phải nhỏ hơn hoặc bằng 1,5 lần chiều cao xúc 
tối ña của máy xúc. 

b) Không ñược xúc tại các vị trí trên gương tầng có ñá quá cỡ, trước khi tiến 
hành xúc phải xử lý ñá treo quá cỡ. 

c) ðể chống trượt lở tầng gây mất an toàn khi xúc phải ñể góc sườn tầng với 
góc nghiêng ÷ = 60o - 70o. 

3.4. Trong quá trình làm việc: 

a) Máy xúc phải ở trên nền bằng phẳng; trong trường hợp máy xúc thi công 
ñường dốc hoặc phải làm việc trên nền dốc thì ñộ dốc thực tế không ñược vượt quá 
ñộ dốc ñã ñược quy ñịnh trong hộ chiếu kỹ thuật; 

b) Khi làm việc ở gương tầng, mép tầng phải luôn luôn chú ý quan sát, tuyệt 
ñối không ñược ñứng máy song song với chân tầng, mép tầng. Trong trường hợp 
ñất ñá dễ tụt lở phải có biện pháp kỹ thuật an toàn cụ thể trước khi vào thi công, 
trong quá trình thi công phải cử cán bộ giám sát thường xuyên; 

c) Máy xúc làm việc về ban ñêm phải có ñủ ánh sáng;  

d) Không ñược ñể máy xúc làm việc dưới ñường dây ñiện không ñảm bảo 
khoảng cách an toàn hoặc không có biện pháp tăng cường bảo vệ an toàn; 

e) Không ñược dùng máy xúc ñào bẩy ñá liền hoặc cẩu những tảng ñá lớn 
quá khả năng cho phép của máy; 

f) Nền máy tại khu vực làm việc không ñược ñể nước ñọng; 

g) Nếu hai máy xúc làm việc gần nhau thì khoảng cách gần nhất giữa hai 
máy phải ñảm bảo gấp hai lần bán kính quay tối ña của máy xúc có bán kính quay 
lớn; 

h) Trong khi máy làm việc không ñược ñể người ñứng trong khu vực vòng 
quay của máy, kể cả người vận hành máy xúc; 

i) Khi máy chưa dừng hẳn không ñược ñể người lên xuống máy, kể cả người 
phục vụ máy xúc; 

j) Khi ngừng máy phải ñể gầu máy tựa xuống ñất, không ñược ñể gầu treo 
hoặc còn ở trong gương tầng;  

k) Khi xúc ở mép tầng, mép ñường phải tạo bờ an toàn cho máy hoạt ñộng; 

l) Khi sửa chữa trong buồng máy không ñược dùng ngọn lửa trần ñể soi máy. 

4. Khi máy xúc không làm việc  



a) Phải di chuyển máy ñến vị trí an toàn, hạ gầu xuống ñất, dừng máy, cắt 
ñiện, ñóng buồng máy, cắt ñiện ở tủ ñiện ngoài trời, thao tác tương tự ñối với máy 
ñiện, ñộng cơ diezen và máy thủy lực; 

b) Phải bảo quản, bảo dưỡng máy theo ñúng quy ñịnh, khi cần thiết di 
chuyển, vận hành máy phải ñảm bảo an toàn; 

c) Khi di chuyển máy xúc, gầu phải dỡ hết tải không còn ñất ñá hoặc khoáng 
sản và nâng gầu ñảm bảo khoảng cách từ ñáy gầu tới mặt ñất không nhỏ hơn 0,3 m 
và không lớn hơn 1 m, ñể gầu theo hướng di chuyển của máy. 

ðiều 40. Máy xúc ñiện 

1. Cáp thép của máy xúc sử dụng phải phù hợp với chủng loại, tiết diện và ñộ 
bền theo quy ñịnh của nhà chế tạo và phải ñược thử nghiệm ñộ bền, kiểm tra, loại 
bỏ cáp theo tiêu chuẩn hiện hành (Tiêu chuẩn TCVN 4244: 2005).  

2. Cáp ñiện của máy xúc: 

a) Cáp cấp ñiện cho máy xúc phải là cáp có màn chắn và phải ñược kiểm tra, 
thử nghiệm trước khi sử dụng. Phải dùng các biện pháp bảo vệ, che chắn ñể ñảm 
bảo an toàn cho cáp ở ñoạn có khả năng bị va chạm cơ học; 

b) Cáp ñiện phải ñược ñặt trên giá ñỡ cách ñiện, không ñược dùng máy ñể 
kéo cáp ñiện. Trong trường hợp cuộn hoặc tháo dỡ cáp phục vụ di chuyển máy, 
người kéo cáp phải sử dụng găng, ủng và móc kéo cáp chuyên dụng có cấp cách 
ñiện phù hợp; 

c) Chiều dài cáp ñiện phải ñảm bảo ñiều kiện về tổn thất ñiện áp và phát 
nóng cho phép.  

3. Sử dụng thiết bị ñiện của máy xúc:  

a) Phải tuân theo các quy ñịnh an toàn ñối với thiết bị ñiện; 

b) Các bộ phận dẫn ñiện trong máy phải ñược che kín, ñảm bảo an toàn;  

c) Máy xúc và tủ ñiện phải ñược tiếp ñất tốt, trang bị ñủ các cơ cấu bảo vệ 
ñiện và chống sét;  

d) ðể ñảm bảo an toàn cắt ñóng ñiện các tủ ñiện ngoài trời phải có trang bị 
sàn thao tác và dụng cụ cắt ñiện phù hợp. 

4. Di chuyển máy xúc ñiện 

4.1. Khi máy xúc ñiện di chuyển từ tầng này sang tầng khác hoặc từ khu vực 
này sang khu vực khác phải có hộ chiếu di chuyển máy. Hộ chiếu gồm bản ñồ hoặc 
sơ ñồ ñường di chuyển từ ñiểm ñầu ñến ñiểm cuối và phải ghi rõ: 

a) Các thông số: ñộ dốc, chiều rộng và sự sụt lún ñường, cầu cống, ñường 
ñiện qua ñường (nếu có )...; 



b) Phân công trách nhiệm thực hiện công việc di chuyển máy cho từng người 
làm việc, ñặc biệt là phân công người phụ trách chỉ huy và người vận hành làm 
nhiệm vụ cắt ñóng ñiện di chuyển máy. 

4.2. ðộ dốc ñường di chuyển của máy xúc không ñược vượt quá ñộ dốc quy 
ñịnh theo ñặc tính kỹ thuật của nhà máy chế tạo.  

4.3. Khi di chuyển máy xúc phải tuân thủ theo quy ñịnh của nhà chế tạo và 
các quy ñịnh sau: 

a) Trên ñường bằng hoặc lên dốc thì trục chính của bánh xe chủ ñộng máy 
xúc phải nằm ở phía sau; 

b) Khi xuống dốc trục chính của bánh xe chủ ñộng máy xúc phải ở phía 
trước;  

c) Khi di chuyển máy xúc, gầu phải dỡ hết tải trong gầu (ñất ñá hoặc khoáng 
sản), ñảm bảo khoáng cách từ gầu tới mặt ñất nhỏ hơn 01 m và ñể gầu ở vị trí theo 
hướng di chuyển. 

4.4. Không ñược di chuyển các thiết bị, máy xúc trong trường hợp không ñủ 
ñiều kiện kỹ thuật an toàn, không ñủ ánh sáng. 

ðiều 41. Máy xúc thuỷ lực  

1. Không ñược vận hành máy xúc thuỷ lực khi máy không có hoặc ñã hư 
hỏng ñồng hồ ño áp lực, ño nhiệt ñộ dầu và nước.  

2. Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa máy xúc thuỷ lực:  

a) Khi kiểm tra phải ngừng, tắt máy và hạ gầu xuống ñất; 

b) Khi máy xúc không làm việc phải ñưa máy vào vị trí an toàn, bằng phằng; 

c) Khi sửa chữa, bảo dưỡng máy không ñược dùng ngọn lửa trần ñể soi máy. 

Mục 4. MÁY ỦI 

ðiều 42. Vận hành máy ủi  

1. Trước khi vận hành máy ủi phải xác ñịnh rõ nhiệm vụ, phạm vi làm việc 
của máy ủi ñược ghi trong sổ nhật lệnh sản xuất (hoặc phiếu giao việc). Chỉ thực 
hiện những công việc giao trong lệnh sản xuất và hộ chiếu kỹ thuật phù hợp với ñặc 
tính kỹ thuật an toàn của máy. 

2. Trong khi vận hành máy ủi, không ñược: 

a) Sửa chữa, ñiều chỉnh hệ thống thuỷ lực nâng hạ lưỡi gạt hoặc ñứng, ngồi 
trên lưỡi gạt; 

b) Dừng máy trên nền ñất không ổn ñịnh; hoặc dừng máy chưa nhả hết ñất ñá 
khỏi lưỡi gạt; 



c) Lái máy ủi ra mép tầng, lùi máy ra mép hố, lái máy ñi song song với mép 
bãi thải và chân tầng cao; hoặc ñể máy hoạt ñộng trong khoảng cách từ xích máy ủi 
(từ phía ñầu lưỡi gạt) tới mép tầng hoặc mép hố nhỏ hơn 1,5 m; 

d) ðể máy ủi làm việc trong vùng nguy hiểm của các thiết bị khác ñang hoạt 
ñộng. Khi cần thiết ñể máy ủi làm việc, thì phải ngừng các thiết bị khác; 

ñ) ðể máy ủi làm việc ở nơi có hiện tượng tụt lở; khi cần thiết phải ñưa máy 
vào vị trí an toàn; 

e) Dùng máy ủi vào việc ñào bẩy ñá hoặc vận chuyển những tảng ñá lớn quá 
khả năng cho phép của máy; 

g) Dùng máy gạt lên sườn dốc góc nghiêng vượt quá 250; hoặc gạt xuống dốc 
góc vượt qúa 300. 

ðiều 43. Kiểm tra, sửa chữa máy ủi  

1. Khi kiểm tra máy ủi phải tắt máy và hạ lưỡi gạt xuống mặt ñất. 

2. Khi sửa chữa máy ủi: 

a) Phải ñưa máy vào vị trí an toàn, bằng phẳng;  

b) Lưỡi máy gạt phải ñược kê bằng phẳng, chắc chắn; 

c) Không ñược dùng ngọn lửa trần ñể soi máy khi sửa chữa máy. 

ðiều 44. Các phương tiện, thiết bị san gạt khác  

1. Khi vận tải bằng máy cạp, góc dốc nghiêng ở chiều có tải không ñược quá 
150; ở chiều không tải không ñược quá 240. 

2. Khi sử dụng các thiết bị, phương tiện san gạt khác trong khai thác mỏ lộ 
thiên phải tuân theo các quy trình, quy ñịnh của quy phạm kỹ thuật an toàn chuyên 
ngành của các thiết bị hoặc phương tiện ñó. 

Mục 5. VẬN TẢI MỎ 

ðiều 45. Vận tải bằng ô tô  

1. Các ñường ôtô cố ñịnh và bán cố ñịnh ở mỏ lộ thiên ñều phải có thiết kế 
phù hợp với kế hoạch khai thác dài hạn và ngắn hạn. Bình ñồ và trắc ñồ của các 
ñường ôtô phải phù hợp với những tiêu chuẩn và ñiều kiện kỹ thuật an toàn tương 
ứng. 

2. Thường xuyên phải bảo dưỡng, sửa chữa ñường ôtô mỏ; mùa mưa phải có 
kế hoạch chống lầy, chống trượt cho ôtô trên các tuyến ñường dốc, ñường nền mềm 
yếu. 

3. Chiều rộng của lòng ñường ôtô phải căn cứ theo kích thước của xe cộng 
với khe hở an toàn giữa hai xe chạy ngược chiều tối thiểu là 0,4 m và cách mép 



ñường ít nhất là 0,6m ; Những chỗ không có lối ñi riêng cho người thì chiều rộng 
của lòng ñường phải ñược tăng thêm 1,5 m. 

4. Trên các ñoạn ñường nguy hiểm (quanh co, xoắn ốc, bên vực sâu) phải có 
ñê hoặc tường chắn nằm ở phía nguy hiểm. Chiều cao của tường, công trình bảo vệ 
xây kiên cố không thấp hơn 0,70 m.  

Khi sử dụng ñất ñá làm công trình bảo vệ thì chiều cao bờ an toàn không nhỏ 
hơn 2/3 ñường kính lốp xe lớn nhất. 

5. Trên các tuyến ñường ôtô của khai trường khai thác lộ thiên phải có biển 
báo, chỉ dẫn phù hợp với luật về giao thông ñường bộ và các quy ñịnh về an toàn 
của mỏ. 

6. ðể ñảm bảo an toàn cho xe chạy trên ñường vòng, phải bạt ta luy, phát 
quang chặt cây, giải phóng các chướng ngại vật, ñảm bảo tầm nhìn của lái xe trên 
cự ly an toàn tối thiểu cho phép. 

7. Bán kính ñường quay vòng không ñược nhỏ hơn 1,7 lần bán kính quay của 
loại xe lớn nhất khi nhiều loại xe cùng hoạt ñộng trên ñường mỏ.  

Ở những ñường vòng, mặt ñường phải nghiêng về phía trong với ñộ dốc nhất 
ñịnh phải theo quy ñịnh về thiết kế của cơ quan chức năng.  

Lối ñi tạm thời trong các hào phải ñảm bảo, khi xe chạy ñi lại thì phần ñường 
còn lại rộng tối thiểu là 1,5 m. 

8. Xe của các ñơn vị khác muốn vào khai trường mỏ phải ñuợc sự ñồng ý 
theo hướng dẫn của mỏ; những ñiều cần lưu ý khi ñi lại trong phạm vi khai trường 
mỏ. 

9. Việc giao nhận ca phải tiến hành tại nơi quy ñịnh trong ñơn vị của mỏ 
hoặc xí nghiệp. Người nhận giao ca phải tiến hành kiểm tra tất cả các bộ phận chủ 
yếu quy ñịnh của xe, nổ máy kiểm tra các ñèn báo trên táp lô, kiểm tra lại phanh 
tay, phanh chân, hệ lái, còi ñèn, gương chiếu hậu...  

Trong quá trình vận hành xe không ñược giao xe ôtô cho người khác ñiều 
khiển. 

10. Mỗi xe vận hành trên ñường phải có lệnh chạy xe, hoạt ñộng ban ñêm xe 
phải có ñủ ñèn, ñủ sáng ñối với từng loại xe theo quy ñịnh. Nếu xe hoạt ñộng trong 
những ngày sương mù phải có ñèn chống sương mù.  

11. Người ñiều khiển xe ôtô trên mỏ phải chấp hành ñầy ñủ pháp luật về giao 
thông ñường bộ, các nội quy và quy trình, quy ñịnh của mỏ, xí nghiệp ban hành.  

12. Không ñuợc cho các xe vào trút ñổ tải vòng ñầu hoặc luồn phía sau, khi 
có xe ñang lùi vào dỡ tải. Không ñuợc vận hành, chạy xe khi thùng xe chưa hạ 
xuống ñúng vị trí.  



13. Khi dùng máy xúc chất tải lên ôtô phải tuân theo những ñiều kiện duới 
ñây:  

a) Trong lúc chờ ñợi chất tải các xe phải ñứng ở ngoài phạm vi hoạt ñộng 
của gầu xúc. Chỉ sau khi nhận ñuợc tín hiệu cho phép của người lái máy xúc mới 
ñược cho xe vào nhận tải; 

b) Khi xe ở vị trí nhận tải người lái xe phải ñể ở tay số không và sử dụng 
phanh tay hoặc phanh chân;  

c) Việc chất tải lên xe tiến hành từ phía sau hoặc hai bên thành của toa xe. 
Không ñược ñưa gầu máy xúc qua phía ca bin của xe nhận tải; 

d) Chỉ sau khi nguời lái máy xúc phát tín hiệu cho phép, thì xe nhận tải mới 
ñược rời khỏi nơi chất tải; Tuỳ thuộc vào tín hiệu ñể xác ñịnh là chở tải “ñất ñá”, 
“khoáng sản" hoặc “than” ñể chuyển ñổ tải ra nơi quy ñịnh. 

14. Khi chở ñến bải thải trong trường hợp bờ an toàn không ñảm bảo hoặc có 
hiện tượng nứt, tụt lún thì ñược phép ñổ tải cách bờ an toàn từ 3-5 m.  

15. Phía trên ca bin của ôtô chuyên dùng vận chuyển khoáng sản, ñất ñá, 
phải có tấm chắn ñể bảo vệ an toàn hoặc ca bin ñược thiết kế có ñủ ñộ bền chống 
ñược bọp méo khi vận hành ñất ñá rơi vào.  

16. Không ñược dùng xe ôtô tự ñổ ñể chở người trong thùng xe và chỉ cho 
phép chở ñúng số người trong ca bin theo quy ñịnh khi vận hành trên ñường. 

17. Không ñược ñể trong ca bin xe ôtô các chất dễ cháy, nổ và vật liệu cồng 
kềnh làm ảnh hưởng ñến thao tác của người lái xe trong khi vận hành. 

18. Không ñược ñể người ngồi trên mui xe, ñứng bám ở phía ngoài thành xe; 
hoặc ñứng ngồi ở phía ngoài ca bin, ở bậc lên xuống lúc xe chạy. Truớc khi xe chạy 
cửa lên xuống phải ñóng cài chắc chắn. Không ñược lên xuống khi xe chưa dừng 
hẳn. 

19. Không ñược ñể người sửa chữa ở dưới gầm xe khi chưa chèn xe, chưa cài 
chống toa, chưa kê kích xe chắc chắn hoặc có người ngồi trên ca bin vẫn ñể ñộng 
cơ xe hoạt ñộng.  

20. Không ñược dừng, ñỗ xe ôtô dưới ñường dây ñiện cao thế không ñủ 
khoảng cách ñảm bảo an toàn hoặc ở nơi chật hẹp, nơi dễ bị tụt lở, các bãi mìn ñã 
nạp thuốc chuẩn bị nổ mìn.  

21. Không ñược tháo lốp ra khỏi bánh xe khi chưa tháo ñược hết hơi lốp áp 
suất trong lốp cân bằng với áp suất bên ngoài lốp.  

22. Trong khi hoạt ñộng trên khai trường các xe có tải trọng lớn phải nhường 
ñường cho các xe ca chở người và các xe con ñiều hành sản xuất.  

ðiều 46. Vận tải bằng băng tải 



1. Công việc lắp ráp và vận hành băng tải phải thực hiện theo các tài liệu 
hướng dẫn của nhà máy chế tạo băng tải. 

2. Băng tải vận tải phải ñược trang bị: 

a) ðầy ñủ gá ñỡ và con lăn; 

b) Các thiết bị bảo vệ ñiện, cơ cấu bảo ñảm an toàn cho người và băng tải 
trong quá trình vận hành hoặc khi cần thiết phải dừng tải khẩn cấp; 

c) Các phương tiện, thiết bị phòng chữa cháy (thùng cát, bình chữa cháy...); 

d) Hệ thống thông tin, tín hiệu liên lạc cho toàn tuyến băng tải. 

3. Các băng tải vận chuyển chính và cố ñịnh phải ñược lắp ñặt trong hành 
lang kín, có mái che và ñảm bảo yêu cầu sau: 

a) Lối ñi lại trong hành lang (giữa tường và băng) rộng ít nhất là 0,8 m; 
khoảng cách giữa hai băng tải là 1 m; nếu không ñi lại thì khoảng cách giữa tường 
và băng là 0,4 m; 

b) Chiều cao khoảng cách giữa phần cao nhất của băng tải tới phần thấp nhất 
của mái che phải lớn hơn 0,6 m. 

4. ðối với tuyến băng tải tạm thời hoặc băng tải trên công trường thì phải 
làm lối ñi lại cho người và mái che mưa nắng cho ñầu máy băng tải. 

5. ðối với băng tải di ñộng khi di chuyển phải tuân theo quy ñịnh của nhà 
thiết kế và phải có biện pháp chống sập. 

6. Khi dùng loại băng tải nhẵn, góc dốc vận tải của băng tải lên tối ña không 
ñược vượt quá 180, khi vận tải xuống dốc không ñược quá 120. Nếu góc dốc lớn 
hơn phải dùng loại băng tải ñặc biệt. Các băng tải lắp ñặt ñộ dốc trên 80 phải có bộ 
phận hãm tự ñộng với ñộ an toàn tin cậy cao. 

7. Khi lắp ñặt băng tải ở ñộ cao hơn mặt ñất 1,5 m dọc hai bên tuyến băng tải 
phải có lối ñi không nhỏ hơn 0,8 m. 

8. Lối qua lại phía trên băng tải phải làm cầu vượt có tay vịn; lối qua lại phía 
dưới băng tải phải có mái che ñể tránh vật liệu rơi xuống, gây nguy hiểm cho người 
ñi lại và làm việc phía dưới. 

9. Trong hành lang băng tải phải có ñèn chiếu sáng cho người làm việc, ñi 
lại. 

10. ðầu máy và ñầu ñối trọng căng băng phải có rào, lưới bảo vệ chắc chắn. 

11. Khi giao nhận ca người ñiều khiển máy và người trực máy phải kiểm tra 
các bộ phận của máy theo quy trình vận hành quy ñịnh. Nếu có hư hỏng, sự cố thì 
phải thay thế hoặc sửa chữa kịp thời. 



ở những ñoạn băng tải tiếp nhận vật liệu, ñặc biệt khi vận chuyển ñá thải 
hoặc khoáng sản có kích cỡ lớn (kích cỡ quy ñịnh) cần sử dụng con lăn ñỡ ñể giảm 
chấn ñộng. 

12. Khi băng tải ngừng hoạt ñộng không ñược ñể vật liệu trên băng. Trước 
khi rót vật liệu vào băng phải cho băng tải chạy không tải ít nhất 3 min. 

13. Chỉ ñược phép tiến hành sửa chữa, kiểm tra dầu mỡ, vệ sinh công nghiệp 
các bộ phận chuyển ñộng, các cơ cấu căng băng và băng tải, sau khi ñã dừng băng 
tải, hãm cứng ñộng cơ. Khi thay băng phải có hướng dẫn của người phụ trách cơ 
ñiện. 

14. Các trường hợp cấm: 

a) Người ñi lại hoặc chuyên chở các dụng cụ, thiết bị trên dây băng tải; 

b) ðể băng tải làm việc khi băng bị bết dính ñất ñá, than, khoáng sản, bột 
quặng...; 

c) ðể băng tải làm việc khi hệ thống tín hiệu hoặc hệ thống tiếp ñất bị hỏng; 

d) Làm bất cứ việc gì ở ñầu ñối trọng căng dây băng trong lúc băng tải ñang 
làm việc. 

15. Các bộ phận truyền ñộng của băng tải phải có hộp, lưới che chắn bảo vệ.  

16. Trong hành lang ñặt hệ thống băng tải, tại các vị trí rót chuyển tải từ băng 
tải này qua băng tải khác phải treo bảng chỉ dẫn sơ ñồ vận hành máy.  

Các thiết bị rót tải vật liệu vào băng tải phải có liên ñộng ngắt tự ñộng khi 
băng tải có sự cố. 

17. Trước khi khởi ñộng băng tải phải phát thông tin, tín hiệu bằng âm thanh 
hoặc ánh sáng. Các tín hiệu này phải ñược mọi người có liên quan hiểu, biết và tiếp 
nhận. 

18. Chỉ ñược phép làm việc trong bun ke sau khi các băng tải và thiết bị rót 
tải có liên quan ñã ngừng làm việc. ðồng thời trên các thiết bị khởi ñộng rót tải ñã 
ñược ngắt ñiện và treo biển báo: “Cấm ñóng ñiện! Có người ñang làm việc”.  

Chỉ ñược lên xuống trong bun ke theo thang cố ñịnh hoặc thang dây chắc 
chắn và phải ñeo dây an toàn, phía trên bun ke phải có người phụ trách kỹ thuật 
theo dõi giám sát ñến khi kết thúc công việc. 

19. Những người làm việc ở các bun ke chứa, khi xử lý sự cố, chọc than, 
khoáng sản hoặc ñá thải, không ñược ñứng trực tiếp trên miệng bun ke phải ñứng ở 
vị trí ñảm bảo an toàn. Khi chọc không ñược dùng sức ñẩy về phía vào trong bun 
ke.  

Quanh các miệng bun ke trừ chỗ ñổ vật liệu vào, phải có sàn thao tác với lan 
can bảo vệ an toàn cao tối thiểu 1,2 m. 



20. Khi vận chuyển các vật liệu, khoáng sản có khả năng tự bốc cháy cao, 
các băng tải phải ñược trang bị bảo vệ an toàn tự ñộng dừng băng và sử dụng băng 
tải có khả năng chống cháy. 

ðiều 47. Vận chuyển bằng tời dây  

Công việc lắp ráp và vận hành tời dây phải thực hiện theo các tài liệu hướng 
dẫn của nhà máy chế tạo tời dây: 

1. Khi vận chuyển bằng ñường tời dây giao cắt với ñường dây tải ñiện thì 
phải thực hiện theo ñúng yêu cầu về an toàn trong quy phạm xây dựng các công 
trình ñiện.  

2. Khi ñường tời dây cắt qua ñường sắt, ñường ôtô, công trường v.v...phải có 
phương tiện bảo vệ phía dưới ñường dây tời với khuôn khổ phù hợp với kích thước 
cần bảo vệ. 

3. Chỉ cho phép người qua lại dưới ñường tời dây ở những nơi có khoảng 
cách từ ñiểm thấp nhất của cáp kéo (hoặc ñáy goòng ) ñến mặt ñất lớn hơn 4,5 m, ở 
những nơi này phải có biển báo: “ Cẩn thận! Phía trên có ñường tời dây”. 

4. Các cột của ñường tời dây phải có thang lên xuống; từ ñộ cao hai mét trở 
lên thang phải có khung bảo hiểm. 

5. Trên các cột, các trạm và các thiết bị phải treo bảng: “Cấm những người 
không có trách nhiệm trèo lên”. 

6. Các khoảng hổng ở trên sàn ñể goòng dỡ vật liệu ở tất cả các trạm phải 
ñược che chắn bằng song sắt. 

7. Xung quanh bộ phận ñối trọng phải có hàng rào bảo vệ cao tối thiểu là 2 
m, miệng hố của bộ phận ñối trọng phải có nắp ñậy. 

8. Các trạm và buồng ñặt máy phải có hệ thống thông tin, tín hiệu liên lạc 
ñảm bảo và có hệ thống chiếu sáng vào ban ñêm. Các trạm ngoài trời phải có lan 
can bảo vệ tối thiểu là 1,0 m. 

9. Các trạm và những nơi bố trí máy ngắt ñiện phải trang bị thêm thiết bị cơ 
cấu an toàn ñể ñảm bảo ñược khả năng ngừng chuyển ñộng của ñường tời dây hoặc 
phát tín hiệu báo cho người thợ máy biết khi có sự cố. 

10. Khi ñường tời dây bị dừng bất ngờ, không ñược cho tời dây chạy tiếp. 
Phải xác ñịnh rõ nguyên nhân sự cố mới ñược phép cho tời dây tiếp tục chạy. 

11. Số lượng goòng trên ñường tời dây không ñược vượt quá số lượng goòng 
do thiết kế quy ñịnh. Không ñược chất vật liệu nặng quá mức tải trọng cho phép 
của goòng, không ñược chất vật liệu lệch về một bên hông goòng. 

12. Khi ra khỏi trạm và goòng chạy lên dốc, ñề phòng goòng bị tuột móc lao 
ngược về trạm, nơi làm việc của người vận hành phải ñược che chắn. 



13. Việc sửa chữa và giải quyết sự cố ở trên cao quá 3 m so với mặt nền phải 
do người chuyên nghiệp làm trên cao ñảm nhiệm và phải ñeo dây an toàn. 

14. Hàng ngày phải kiểm tra cáp chịu lực (cáp ñỡ) từ dưới ñất hoặc từ trên 
các cột bằng thiết bị, ống nhòm hoặc bằng các dụng cụ quang học khác.  

15. ðịnh kỳ phải kiểm tra tối thiểu mỗi tháng một lần cáp ñỡ bằng goòng 
kiểm tra. Tốc ñộ của goòng kiểm tra không ñược quá 1m/s và ñường tời phải ñược 
dỡ tải. 

16. ðịnh kỳ mười (10) ngày một lần phải kiểm tra cáp kéo tại trạm. Khi kiểm 
tra phải giảm tốc ñộ xuống 1 m/s và lau sạch dầu mỡ ở dây cáp. Việc loại bỏ, thay 
thế dây cáp kéo theo quy ñịnh của cáp dùng cho tời trục 

17. Không ñược: 

a) Kiểm tra ñường tời dây khi có sương mù, trời mưa bão, lúc tối trời và lúc 
tốc ñộ gió lớn hơn 10 m/s; 

b) ðể người ngồi, bám hoặc ñu theo goòng trên ñường tời dây; 

c) ðể ñường tời dây hoạt ñộng khi hệ thống thông tin và tín hiệu liên quan bị 
sự cố hoặc hư hỏng. 

ðiều 48. Vận tải bằng máng trượt 

Công việc lắp ráp và vận hành máng trượt phải thực hiện theo các tài liệu 
hướng dẫn thiết kế v à chế tạo: 

1. Các loại máng trượt cố ñịnh và bán cố ñịnh ñều phải: 

a) Có thiết kế cho phù hợp với ñiều kiện thực tế của mỏ; 

b) Có biện pháp chống, giảm bụi ở mỗi máng trượt. 

2. Hai bên hông máng trượt phải có thành cao chắc chắn. Chiều cao thành 
máng trượt phải phù hợp với ñộ dốc của máng và kích cỡ của vật liệu cần vận 
chuyển, ñảm bảo vật liệu không bị văng ra ngoài. 

3. Khi rót vật liệu xuống máng phải rót ñều ñặn theo sự ñiều khiển của người 
báo hiệu ở ñầu máng. 

4. Khi máng trượt hoạt ñộng, không ñược ñể: 

a) Người và thiết bị làm việc ở cuối máng; 

b) Người ñứng ngồi, ñi lại trong phạm vi 10 m tính từ thành máng trượt, 50 
m tính theo chiều ñá văng; 

c) Người trượt theo ñường máng trong bất kỳ trường hợp nào. 

5. Chỉ cho phép sửa chữa, xử lý sự cố ñường máng khi ñầu máng dừng rót 
vật liệu; xử lý sự cố phải lần lượt trên ñầu máng xuống và phải ñeo dây an toàn. 



ðiều 49. Vận tải phối hợp 

1. Khi chọn phương pháp vận tải phối hợp, ngoài việc xem xét các yếu tố 
kinh tế kỹ thuật, phải tính ñến khả năng thực hiện các phương pháp ñể ñảm bảo 
ñược quy ñịnh an toàn. Không ñược sử dụng những phương pháp vận tải phối hợp 
không ñáp ứng ñược yêu cầu quy ñịnh về an toàn.  

2. Phải có biện pháp chống bụi và chống bết dính tại những nơi dễ xảy ra 
hiện tượng này trong hệ thống vận tải phối hợp. 

3. Các thiết bị và cơ cấu của trạm chuyển tải từ hình thức vận tải này sang 
hình thức vận tải khác phải có sơ ñồ khối mô tả sự chuyển ñổi và hướng dẫn vận 
hành, quy ñịnh về an toàn ñược treo ở trạm chuyển tải.  

Xung quanh khu vực trạm chuyển tải phải có biện pháp phòng ngừa ñá rơi 
gây nguy hiểm cho người và thiết bị. 

Chương IV 

AN TOÀN ðIỆN MỎ 

ðiều 50. Quy ñịnh về ñiện mỏ 

1. Các thiết bị ñiện sử dụng ở mỏ lộ thiên cố ñịnh và di ñộng, không phụ 
thuộc vào công suất và ñiện áp ñều phải tuân theo các quy phạm an toàn hiện hành 
liên quan và quy ñịnh an toàn về sử dụng ñiện của Quy chuẩn này. 

2. Trên mỗi thiết bị khởi ñộng phải ghi rõ chiều ñóng và cắt ñiện. Phải thực 
hiện tuân theo quy trình ñóng, cắt ñiện khi sửa chữa hoặc xử lý sự cố. 

3. Khi sửa chữa, kiểm tra các thiết bị ñiện và các mạng cung cấp ñiện nhất 
thiết phải có tối thiểu hai người là chuyên trách về ñiện thực hiện. 

4. Trường hợp có người làm việc trên ñường dây thì trên các thiết bị ñóng, 
cắt ñã ñược cắt ñiện, phải treo biển báo “Cấm ñóng ñiện! Có người làm việc”, ñồng 
thời phải khoá cơ cấu truyền ñộng các thiết bị ñó. Sau khi làm xong công việc trên 
ñường dây, chỉ người trực tiếp làm hoặc người phụ trách những công việc ñó mới 
ñược tháo cất biển báo này và mở khoá các cơ cấu truyền ñộng các thiết bị. 

5. Trang bị bảo hộ khi ñiều khiển các thiết bị ñiện: 

Khi ñiều khiển các thiết bị ñiện phải sử dụng các dụng cụ và bảo hộ an toàn 
ñiện theo quy ñịnh hiện hành. Các trang bị này phải ñược thử nghiệm ñịnh kỳ. 

6. Trong các phòng trạm biến áp và trạm phân phối ñiện của mỏ phải có: 

a) Sơ ñồ nguyên lý cung cấp ñiện, sơ ñồ các mạng cáp và các mạng ñiện trên 
không; 

b) Các chỉ dẫn, quy ñịnh an toàn cho người phục vụ trạm; 

c) Quy tắc cấp cứu ban ñầu ñối với người bị ñiện giật; 



d) Các trạm biến áp và trạm phân phối ñiện ngoài cửa phải ghi rõ: “Nguy 
hiểm-Cấm vào!”.  

7. Mỏ phải lập ñủ quy trình và nội quy an toàn trong công việc lắp ñặt, vận 
hành, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa máy, thiết bị ñiện, mạng cung cấp ñiện theo 
quy ñịnh hiện hành. 

8. ðịnh kỳ ít nhất một lần trong một năm, những người làm công việc liên 
quan tới ñiện ñều phải ñược học quy trình và nội quy an toàn, qua sát hạch phải ñạt 
yêu cầu mới ñược bố trí công việc. 

9. Những người làm công việc có liên quan tới ñiện ñều phải ñược huấn 
luyện và thao tác thành thạo phương pháp cấp cứu ban ñầu ñối với người bị ñiện 
giật. 

10. Khi có hiện tượng hoặc xảy ra sự cố gây nguy hiểm cho người hoặc thiết 
bị, cho phép người trực trạm ñiện tự thao tác ñể giải trừ sự cố, sau ñó báo cáo cho 
người có trách nhiệm ñể xử lý. 

11. Cung cấp ñiện cho các trạm bơm trên phà moong hoặc kéo dây cáp phục 
vụ hàn ñiện trên phà bơm, phải tuân theo quy ñịnh về an toàn ñiện do mỏ phê 
duyệt. 

Mục 1. CUNG CẤP ðIỆN 

ðiều 51. Quy ñịnh về cung cấp ñiện 

1. Mạng cung cấp ñiện có ñiện áp dưới 10KV, có trung tính biến áp cách ly 
với ñất ñược áp dụng ở các khu vực sau: Trên khai trường khai thác, bãi thải trong, 
chiếu sáng ñường mỏ trong khai trường khai thác, bơm moong trong khai trường 
khai thác. 

2. Khi áp dụng mạng cung cấp ñiện có trung tính biến áp cách ly với ñất phải 
lắp rơ le tự ñộng cắt ñiện khi có một pha chạm ñất. 

3. Khi ñấu thiết bị ñiện vào lưới ñiện phải ñấu qua thiết bị ñóng cắt ñược 
trang bị cơ cấu bảo vệ an toàn ñiện ñầy ñủ theo quy ñịnh hiện hành. 

4. Cung cấp ñiện cho các thiết bị di ñộng trên công trường cho phép dùng 
ñiện áp tới 10 kV. Các ñường dây cung cấp phải ñược tính toán phù hợp với số 
lượng phụ tải, tính kiểm tra theo ñiều kiện tổn thất ñiện áp và ñiều kiện nung nóng 
cho phép. 

5. Bộ phận dẫn ñiện của máy và thiết bị ñiện có thể va chạm, trong quá trình 
làm việc phải che chắn bảo vệ ñể ngăn ngừa tiếp xúc, va chạm ñến người, dụng cụ, 
thiết bị khác. 

6. Các mối nối cáp phải ñúng kỹ thuật và ñảm bảo an toàn. 



7. Các mối nối dây dẫn ñiện ñầu vào và ñầu ra của máy hàn phải ñược bọc 
cách ñiện an toàn. 

8. Những ñoạn lưới ñiện ngừng hoạt ñộng phải ngắt ngay ra khỏi lưới cung 
cấp ñiện. 

9. Phòng ñặt các trạm biến áp và phân phối ñiện lưu ñộng phải làm bằng 
những vật liệu không cháy và cách ñiện tốt. 

10. Dây chì của cầu chì phải ñược tính toán lựa chọn ñúng tiết diện phù hợp 
với từng loại vật liệu làm dây chì. 

11. Ngoài các thiết bị ñóng ngắt mạch chính phải có các thiết bị ñóng cắt 
ñiện cho các máy, thiết bị ñiện và phải ñược ñặt tại khu vực của máy, trên mặt bằng 
ñồng mức với các máy, thiết bị ñó. 

ðiều 52. ðường dây tải ñiện trên không 

1. Không ñược dựng cột ñường dây tải ñiện trên không và các trang thiết bị 
ñiện trong khu vực ñất ñá có hiện tượng tụt lở. 

2. Trường hợp ñường dây tải ñiện trên không nằm trong phạm vi ảnh hưởng 
của không khí biển hoặc xí nghiệp hoá chất có tính ăn mòn kim loại thì phải sử 
dụng loại dây dẫn bằng ñồng hoặc dây nhôm chế tạo ñặc biệt. 

3. Cho phép xây dựng hai hệ thống dây tải ñiện ñộc lập trên cùng một hệ cột, 
ñể cung cấp ñiện cho khai trường mỏ với ñiều kiện là kích thước kết cấu của xà và 
cột phải ñảm bảo an toàn khi sức gió tăng cường (lấy trên tốc ñộ gió cực ñại ở vùng 
sở tại), ñồng thời ñảm bảo an toàn khi sửa chữa một hệ thống thì hệ thống còn lại 
vẫn hoạt ñộng bình thường. 

4. Cho phép lắp ñặt các ñường dây tải ñiện có ñiện áp khác nhau trên cùng 
một tuyến cột, dây tải ñiện có ñiện áp thấp hơn ñặt phía dưới. Trường hợp này, 
khoảng cách theo phương thẳng ñứng giữa các dây dẫn phải ñảm bảo không ñược 
nhỏ hơn:  

a) Hai mét (02 m) giữa các dây tải ñiện có ñiện 6 (10) kV và 0,22 (0,38) kV. 

b) Một mét ruỡi (1,5 m) giữa các dây 6 (10) kV và 0,22 (0,38) kV và dây tiếp 
ñất chính. 

c) Bốn mét rưỡi (4,5m) giữa ñiểm võng thấp nhất của dây tiếp ñất với mặt 
ñất. 

5. Cho phép sử dụng các loại cột di ñộng cho các ñường dây tải ñiện di ñộng 
trên khai trường có ñiện áp tới 6(10) kV, khoảng cách giữa những cột di ñộng ñược 
xác ñịnh theo tính toán nhưng không quá 30m. 

6. Trước khi nổ mìn, các ñường dây tải ñiện trên không nằm gần khu vực 
nguy hiểm ñều phải ñược cắt ñiện. 



7. Sau khi nổ mìn, phải kiểm tra các ñường dây và thiết bị ñiện nằm trong 
khu vực ảnh hưởng của nổ mìn và xử lý các hư hỏng rồi mới ñóng ñiện trở lại. 

8. Khoảng cách từ các dây dẫn của ñường dây tải ñiện trên không tới mặt ñất 
hoặc mặt nước ở ñiểm võng nhất không ñược nhỏ hơn các giá trị quy ñịnh ở trong 
Bảng 4-1. 

Bảng 4-1 - Khoảng cách từ các dây dẫn ñiện trên không tới mặt ñất 

Khoảng cách tối thiểu 
(m) và ñiện áp (kV) ðặc ñiểm của ñường dây tải ñiện ñi qua 

<1 1 ÷ 10 35 

Vùng dân cư và phạm vi ñơn vị công nghiệp  6 7 7 

Phạm vi khai trường, bãi thải 5 6 6 

Những nơi người khó lui tới và không thể dùng ñể 
vận tải trên mặt ñất ñược. 

4 4,5 4,5 

Sườn dốc của tầng 2,5 2,5 3 

Những chỗ giao nhau giữa ñường dây tải ñiện trên 
không và ñường dây tiếp xúc không ñược nhỏ hơn 

2 2 3 

Những chỗ giao nhau giữa ñường dây tải ñiện trên 
không với với mặt ñường sắt (tính từ mặt ray) 

7,5 7,5 7,5 

9. Khoảng cách nằm ngang từ dây tải ñiện trên không (khi dây có ñộ nghiêng 
lớn nhất) tới các phần của nhà cửa, công trình nhô ra không ñược nhỏ hơn: 

a) ðối với ñiện áp ñến 10 kV là 2 m; 

b) ðối với ñiện áp ñến 35 kV và 110 kV là 4 m. 

10. Không ñược ñể thiết bị, máy móc làm việc trực tiếp dưới các ñường dây 
tải ñiện khi chưa có các biên pháp và không ñủ ñiều kiện kỹ thuật ñảm bảo an toàn. 

11. Thiết bị chỉ ñược phép di chuyển ngang qua dưới ñường dây tải ñiện trên 
không khi ñảm bảo khoảng cách tối thiểu theo phương thẳng ñứng từ ñiểm cao nhất 
của thiết bị hoặc hàng hoá ñến dây dẫn thấp nhất không ñược nhỏ hơn: 

a) ðối với ñiện áp ñến 10 kV là 1,5 m; 

b) ðối với ñiện áp ñường dây là 35 kV và 110 kV là 4 m. 

12. Không ñược làm việc trên các ñường dây tải ñiện trên không trong thời 
gian mưa, giông bão, ngay cả khi ñường dây ñó ñã ñược cắt ñiện. 

13. ðường dây tải ñiện di ñộng có ñiện áp trên 1 000 V cần ñược phân ñoạn 
bằng cầu dao cách ly loại ngoài trời ñặt trên cột. Khoảng cách giữa các cầu dao 
phân ñoạn lấy từ 400 ÷ 600 m. 



14. Các cột của ñường dây tải ñiện trên không phải ñảm bảo yêu cầu kỹ thuật 
theo quy ñịnh. 

ðiều 53. ðường dây cáp ñiện 

1. Trước khi nổ mìn, tất cả các ñường dây cáp ñiện nằm trong phạm vi nguy 
hiểm ñều phải cắt ñiện. Sau khi nổ mìn phải kiểm tra tất cả các ñường dây cáp và 
thiết bị nằm trong khu vực nguy hiểm và xử lý các hư hỏng rồi mới ñược ñóng 
ñiện. 

2. Cáp mềm cung cấp ñiện cho các máy di ñộng phải ñược bảo vệ ñể tránh 
ñất ñá hoặc thiết bị khác gây hư hỏng; ñầu cáp phải có các giải pháp tránh nước 
mưa ngấm vào ruột cáp. 

3. Chỉ ñược di chuyển hoặc kéo cáp ñiện ñang dẫn ñiện dưới 10 kV, người 
kéo cáp phải ñeo gang tay cách ñiện, ủng cách ñiện và sử dụng sào kéo cáp chuyên 
dùng.  

4. Quy ñịnh về việc nối cáp mềm: 

a) Nối các cáp mềm bằng cách hấp chín. Sau khi hấp chín phải thử lại ñộ bền 
của chất cách ñiện và yêu cầu cách ñiện của ñầu mối nối; 

b) Nối cáp bằng hộp nối cáp. Nếu tự chế tạo hộp nối cáp thì phải có thiết kế 
ñược cơ quan quản lý hoặc Giám ñốc mỏ duyệt và cho phép sử dụng. Không ñược 
ñặt hộp nối cáp trực tiếp trên mặt ñất hoặc dưới nước; 

c) Cho phép sử dụng vật liệu cách ñiện bằng cao su tạo liên kết làm mối nối 
cáp ñiện theo quy trình ñã ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

5. Trước khi ñưa ñường cáp ñiện vào vận hành phải tiến hành thử nghiệm 
cáp theo quy ñịnh. Chỉ ñược ñưa ñường cáp ñiện mới vào vận hành sau khi kết quả 
thử nghiệm có tải (trong chế ñộ làm việc) ñạt yêu cầu quy ñịnh. ðịnh kỳ ít nhất mỗi 
năm một lần phải tiến hành thử nghiệm lại. 

6. Trước khi sửa chữa ñường cáp ñiện phải: 

a) Cắt ñường cáp ra khỏi ñường cung cấp ñiện; 

b) Cho phóng hết ñiện tích còn lại trên ñường cáp bằng cách ñấu lần lượt các 
pha của cáp với dây dẫn tiếp ñất. 

7. ở những nơi giao nhau giữa cáp và ñường sắt hoặc ñường ôtô cáp phải 
ñược ñặt trong ống sắt hoặc máng có nắp chịu ñược lực tải của phương tiện qua lại. 
Chiều dài ñoạn cáp cần ñược bảo vệ phải lớn hơn chiều rộng của ñường sắt hoặc 
ñường ôtô ít nhất là hai mét về mỗi phía. 

8. Dọc tuyến cáp ngầm phải có biển báo ñánh dấu tại những vị trí sau ñây: 
Cách nhau 100 m trên các ñoạn thẳng, ở tất cả các góc, vị trí quay và vị trí dẫn vào 



nhà, ở những hộp nối, những chỗ giao cắt của tuyến cáp với ñường sắt và ñường 
ôtô. 

9. Nếu ñường dây cáp ñiện áp thấp dưới 1000 V mà trong quá trình làm việc 
thỉnh thoảng phải cắt ñiện thì cho phép dùng ổ cắm chuyên dùng, ổ cắm này phải 
mắc về phía nguồn cung cấp ñiện. 

10. Khi các thiết bị, máy móc di ñộng không làm việc hoặc không có người 
vận hành thì phải cắt ñiện ñường dây cáp cung cấp cho máy từ tủ ñấu ñiện hoặc từ 
trạm biến áp. 

11. ở cực ñấu nối của các thiết bị như: Thiết bị khởi ñộng, máy biến áp, 
ñường dây cáp không ñược phép ñấu quá một dây nếu kết cấu của cực ñầu nối hoặc 
của các thiết bị ñấu không cho phép. 

Mục 2. TRẠM BIẾN ÁP, PHÂN PHỐI ðIỆN VÀ TIẾP ðẤT 

ðiều 54. Trạm biến áp, thiết bị phân phối và tủ ñiện 

1. Trong các trạm biến áp và các trạm phân phối ñiện phải có: 

a) Sơ ñồ nguyên lý cấp ñiện của trạm; 

b) Sơ ñồ các ñường dây trên không, ñường cáp từ trạm biến áp trung tâm ñến 
các máy biến áp trung gian; 

c) Bảng hướng dẫn vận hành thiết bị; 

d) Bảng hướng dẫn cấp cứu người bị tai nạn ñiện giật; 

ñ) Nội quy và hướng dẫn phòng chống chữa cháy; 

e) Các trang bị bảo hộ an toàn lao ñộng, phòng chống chữa cháy (thùng chứa 
cát, găng, ủng, ghế, thảm cách ñiện, bình chống cháy và các loại dây tiếp ñất). 

2. Trong trạm biến áp chính, trạm phân phối chính, các trạm biến áp di ñộng, 
tủ ñấu ñiện kiểu kín, phải có khoá liên ñộng ñảm bảo tự cắt ñiện khi mở cửa tủ, 
khoá liên ñộng này phải chắc chắn và làm việc tin cậy. 

3. Tại các trạm biến áp, trạm phân phối ñiện các hạng mục sau ñây phải ñảm 
bảo thường xuyên hoạt ñộng tốt: 

a) Hệ thống thoát dầu sự cố; 

b) Hệ thống thoát nước bên trong và xung quanh trạm; 

c) ðường giao thông ñến trạm phải ñảm bảo cho xe cứu hỏa, xe chở thiết bị, 
sửa chữa vào, ra thuận tiện. 

4. Việc ñóng cắt ở các trạm biến áp và trạm phân phối phải thực hiện theo 
quy trình sử dụng ñiện của mỏ và theo lệnh sản xuất hoặc phiếu công tác trong ñó 
phải có quy ñịnh các ñiều kiện an toàn khi làm việc. 

ðiều 55. Trang bị các thiết bị bảo vệ an toàn ñiện  



1. Tại các trạm biến áp, trạm phân phối phải ñược trang bị các thiết bị ñể 
kiểm tra liên tục tình trạng cách ñiện của các thiết bị, ñường dây có ñiện áp trên 
1000 V và tự cắt ñiện khi bị chạm ñất một pha. Các thiết bị bảo vệ phải tác ñộng 
bảo ñảm tính chọn lọc khi một thiết bị hoặc ñường dây nào ñó bị sự cố. 

2. ðể ñảm bảo cho người không bị ñiện giật khi sử dụng hệ thống ñiện có 
trung tính không tiếp ñất cho các thiết bị ñiện có ñiện áp dưới 1000 V phải trang bị 
các thiết bị cắt tự ñộng lưới trong trường hợp có dòng ñiện rò nguy hiểm. Tổng thời 
gian ñể cắt lưới bị hư hỏng không ñược quá 0,2 giây. 

3. Các thiết bị ñiện sử dụng ñiện trong mỏ phải ñược bảo vệ ngắn mạch và 
các dạng bảo vệ khác bằng rơle tự ñộng và cầu chì. ðể ñảm bảo các thiết bị tác 
ñộng ñúng, chắc chắn, tin cậy, phải tính toán, kiểm tra ñộ nhậy và chọn ñúng các 
thông số chỉnh ñịnh.  

4. Việc bảo vệ quá ñiện áp khí quyển cho các trạm và ñường dây tải ñiện trên 
không loại cố ñịnh cũng như di ñộng trên khai trường ngoài việc thực hiện các nội 
dung quy ñịnh nêu trên còn phải thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 
toàn ñiện QCVN 01: 2008/BCT và các quy ñịnh an toàn khác hiện hành có liên 
quan. 

5. Các trạm biến áp, thiết bị phân phối, ñường dây tải ñiện trên không, các 
thiết bị sử dụng ñiện cao áp, hạ áp trong nhà và ngoài trời, cố ñịnh và di ñộng ñều 
phải ñược bảo vệ quá ñiện áp khí quyển. 

6. Các công trình như trạm biến áp cố ñịnh; kho nhiên liệu, vật liệu nổ công 
nghiệp, vật tư và nơi làm việc trong mỏ... phải có trang bị chống sét ñúng quy ñịnh. 

7. Các van chống sét và các ống phóng sét ñặt tại trạm biến áp, các van 
chống sét bảo vệ cho máy ñiện quay phải ñược thử nghiệm ñịnh kỳ ít nhất mỗi năm 
một lần vào trước mùa mưa bão.  

8. Các ống chống sét ñặt ở cột ñầu vào và ñầu ra phải ñược kiểm tra ñịnh kỳ 
cùng với thiết bị của trạm và xem xét trực tiếp sau khi hết sấm sét. 

9. Phải kiểm nghiệm tình trạng của cầu chì máy biến áp ít nhất một lần trong 
tháng và sau khi hết sấm sét. 

10. Các thiết bị thu phát hình trong mỏ phải thực hiện theo quy ñịnh về kỹ 
thuật an toàn do Bộ, ngành quản lý chuyên ngành ban hành. 

ðiều 56. Tiếp ñất 

1. Không ñược ñể các thiết bị, máy móc làm việc khi không có tiếp ñất hoặc 
tiếp ñất bị hư hỏng, không ñúng quy cách. 

2. Phải tiếp ñất những phần kim loại của các thiết bị sau: 

a) Vỏ các máy dùng ñiện;  



b) Các bộ truyền ñộng của thiết bị ñiện;  

c) Các cuộn thứ cấp của máy biến áp ño lường; 

d) Khung của các bảng ñiều khiển và tủ phân phối; 

e) Các kết cấu kim loại và bê tông cốt thép của các trạm biến áp cố ñịnh và di 
ñộng, các trạm phân phối, các tủ ñấu ñiện, các cột ñường dây tải ñiện; 

f) Vỏ kim loại của hộp nối cáp, vỏ kim loại của cáp và dây dẫn, các ống kim 
loại luồn dây ñiện; 

g) Vỏ ñèn chiếu sáng và các phụ kiện của ñèn; 

h) Thanh chắn an toàn, lưới chắn hàng rào kim loại nằm dưới ñiện áp, các 
ñèn dầm và các phần kim loại khác có thể bị ñặt dưới ñiện áp, ñường ray nội bộ 
mỏ; 

i) Các cột kim loại, cột bê tông cốt thép. 

3. Việc nối ñất an toàn và nối ñất chống sét thực hiện theo Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về an toàn ñiện QCVN 01: 2008. Nghiêm cấm nối chung hệ thống 
tiếp ñất an toàn với hệ thống chống sét ñánh trực tiếp, hai hệ thống tiếp ñất này 
cách nhau ít nhất là 20 m. 

4. Các thiết bị ñiện cố ñịnh và di ñộng, cao áp và hạ áp làm việc trên khai 
trường phải ñược nối vào hệ thống tiếp ñất trung tâm. 

5. Lưới tiếp ñất chung cho các thiết bị phải ñảm bảo liên tục về ñiện từ vỏ 
máy, lưới thép và lõi thứ tư của cáp mềm, dây tiếp ñất chính vào hố tiếp ñất trung 
tâm. Kích thước của lưới tiếp ñất ñược xác ñịnh theo thiết kế. 

6. Có thể sử dụng hệ thống tiếp ñất của trạm biến áp 35/6 (10) kV làm hệ 
thống tiếp ñất trung tâm của khai trường, nếu trạm biến áp này ở gần khai trường. 
Nếu trạm biến áp 35/6 (10) kV ở cách xa khai trường trên 01 km, thì nên xây dựng 
hệ thống tiếp ñất trung tâm riêng cho khai trường. 

7. Cho phép kéo dây tiếp ñất bằng dây thép trên cùng một hệ cột với ñường 
dây tải ñiện trên không có ñiện áp 35 kV. Khi ñó dây thép tiếp ñất phải treo thấp 
hơn dây dẫn ñiện khác bằng những móc kẹp không cần thiết phải ñặt trên sứ. Tiết 
diện của dây tiếp ñất chính ñược xác ñịnh theo thiết kế. 

8. Khi trên tầng khai thác có ñường cáp dẫn ñiện có ñiện áp trên 10 kV cho 
phép dùng dây thứ tư hoặc (vỏ lưới) kim loại của cáp làm dây tiếp ñất chung. 

9. Tiếp ñất cục bộ ñược làm bằng các cọc có liên hệ ñiện với nhau; kích 
thước, cách bố trí các cọc, tiết diện dây nối ñất và cách ñấu nối phải làm theo ñúng 
yêu cầu kỹ thuật (hàn ñiện) hoặc bắt chặt bằng bulông và ñược chống rỉ. 

10. ðiện trở tiếp ñất của hệ thống tiếp ñất ñược quy ñịnh như sau: 



a) Hệ thống tiếp ñất an toàn cho các máy dùng ñiện và thiết bị ñiện ở khai 
trường, không ñược lớn hơn 4 Ω; 

b) Hệ thống tiếp ñất chống sét cho các máy, thiết bị dùng ñiện, không ñược 
lớn hơn 10Ω. 

11. Trước khi ñưa thiết bị ñiện cố ñịnh hoặc di ñộng vào làm việc trở lại ñều 
phải kiểm tra ñiện trở tiếp ñất của chúng và ghi các kết quả ño “vào sổ tiếp ñất”. 

12. Trên khai trường ñịnh kỳ mỗi tháng ít nhất một lần phải kiểm tra bên 
ngoài toàn bộ lưới tiếp ñất, hố tiếp ñất trung tâm và ño ñiện trở của lưới tiếp ñất rồi 
ghi kết quả vào “sổ tiếp ñất”. 

13. Sau khi nổ mìn phải kiểm tra toàn bộ hệ thống tiếp ñất nằm trong khu 
vực bị ảnh hưởng của nổ mìn. Bất kỳ có một sự hư hỏng nào trong mạng lưới tiếp 
ñất ñều phải sửa chữa lại theo ñúng quy ñịnh. 

14. Các dây tiếp ñất ñặt trên mặt ñất phải phủ sơn chống rỉ màu ñen. 

ðiều 57. ðường dây tiếp xúc của tầu ñiện cần vẹt  

1. ðường dây tiếp xúc của tầu ñiện cần vẹt có chiều cao treo dây tiếp xúc kể 
từ mặt ray không ñược thấp hơn 2,5 m. 

2. Khoảng cách từ tim ñường sắt ñến cột của dây tiếp xúc không ñược nhỏ 
hơn 2,75 m ở ngoài ga và 2,45 m ở trong ga. 

3. Trong phạm vi các công trình xây dựng, khoảng cách từ dây tiếp xúc, các 
bộ phận có ñiện áp của lưới tiếp xúc ñến các bộ phận tiếp ñất của công trình không 
ñược nhỏ hơn 0,2 m. 

4. Sứ néo của cáp thép mang và giữ dây tiếp xúc phải bố trí cách cột tối thiểu 
là 1,5 m. 

5. Những ñường ray không dùng cho ñầu tàu ñiện chạy phải tách ra khỏi lưới 
ñiện tiếp xúc bằng cách ñặt những ñầu nối cách ñiện.  

6. Chỉ cho phép những người ñã ñược ñào tạo, huấn luyện kỹ thuật an toàn 
lưới tiếp xúc làm việc trên tuyến dây tiếp xúc có ñiện áp; thao tác công việc phải 
ñứng trên giá cách ñiện chuyên dùng hoặc ñứng trên những thang di ñộng có sàn 
cách ñiện. 

 Trong lúc mưa bão hoặc sương mù không ñược làm việc ở trên lưới tiếp xúc 
có ñiện áp. 

7. Mỗi nhóm công tác tại lưới tiếp xúc tối thiểu phải có hai người, trong ñó 
có môt người chịu trách nhiệm về an toàn và giám sát. 

8. Từ lưới tiếp xúc có ñiện áp, trong phạm vi khoảng cách theo ñường nằm 
ngang dưới 05 m ñều phải tiếp ñất các bộ phận sau: 



a) Các loại cột sắt, các bộ phận truyền ñộng của máy ngắt phân ñoạn, các quả 
tạ của các máy bù ñặt ở các cột; 

b) Các kết cấu bằng kim loại (mái che, ñèn hiệu giao thông, cầu vượt). 

9. Các máy ngắt phân ñoạn phải có khoá; ñược ñánh số riêng rõ ràng trên 
nắp máy. 

10. Chỉ khi nào cần vẹt ñã ñược cắt ñiện mới ñược phép trèo lên nắp ñầu 
máy hoặc vào buồng cao áp hoặc làm bất cứ việc gì khác ở ñầu máy. Những người 
thực hiện công việc phải ñội mũ an toàn cách ñiện. 

11. Việc sửa chữa các thiết bị bố trí trên nắp ñầu máy chỉ ñược phép tiến 
hành tại trạm sửa chữa và phải ngắt ñiện dây tiếp xúc hoặc tiến hành tại các ñoạn 
ñường dây có máy ngắt và phải tiếp ñất ñoạn lưới tiếp xúc ñó. 

12. ðối với những vị trí: 

a) Giao cắt của ñường tàu ñiện với ñường ôtô và những trạm bốc dỡ ñều phải 
có treo biển báo “Cẩn thận! Có dây ñiện”, biển báo này phải ñược chiếu sáng về 
ban ñêm;  

b) Gần nơi vượt qua ñường tàu ñiện cả hai phía phải ñặt những ngáng chắn 
giới hạn an toàn. Ngáng chắn giới hạn an toàn phải thấp hơn dây tiếp xúc ít nhất là 
1 m. 

Mục 3. THÔNG TIN, TÍN HIỆU VÀ CHIẾU SÁNG 

ðiều 58. Hệ thống thông tin và tín hiệu 

1. Mỏ phải ñược trang bị các hệ thống thông tin và tín hiệu, phương tiện kỹ 
thuật về thông tin, tín hiệu ñể ñiều hành, quản lý, kiểm tra giám sát các quá trình 
công nghệ sản xuất và công tác an toàn. Các hệ thống, phương tiện kỹ thuật này 
phải luôn trong tình trạng hoạt ñộng thông suốt và chính xác. 

2. Mỏ phải ñược trang bị hệ thống thông tin và tín hiệu sau ñây: 

a) Tín hiệu hoả hoạn; 

b) Tín hiệu sự cố và cấp cứu mỏ; 

c) Thông tin liên lạc cho từng khâu, dây chuyền công nghệ sản xuất, ñặc biệt 
thông tin liên lạc toàn mỏ. 

3. Cho phép sử dụng hệ thống loa một chiều ñể thông báo, thông tin và ra 
mệnh lệnh chung khi nổ mìn. 

4. Thông tin liên lạc của tuyến vận tải ñường sắt mỏ phải ñược tách thành 
lưới ñộc lập, không bị tác ñộng, ảnh hưởng nguy hiểm do ñường dây cao áp, lưới 
ñiện tiếp xúc và các dòng ñiện lạc. 



5. ðể cung cấp ñiện cho các thiết bị thông tin và tín hiệu (trừ những thiết bị 
ñặc biệt, chuyên dụng): 

a) Chỉ ñựơc phép dùng ñiện áp ñường dây không quá 220 V lấy từ lưới ñiện 
chiếu sáng, các bộ pin, ắc quy hoặc các thiết bị chỉnh lưu; 

b) ðối với các thiết bị tín hiệu (trừ những bộ phận tín hiệu tập trung) nếu 
dùng ñiện áp không quá 24 V cho phép dùng dây trần. 

6. Không ñược lợi dụng các cột ñiện cao thế ñể mắc ñường dây liên lạc, dây 
báo hiệu, các ñường dây cáp, dây trần của thông tin liên lạc (ñiều ñộ, tín hiệu, kiểm 
tra, ñiều khiển, liên lạc hành chính sinh hoạt) và các ñường dây có dòng ñiện yếu 
khác. 

Các loại ñường dây trên phải ñược xây dựng thành một lưới có dòng ñiện 
yếu thống nhất toàn mỏ. 

7. Các ñường dây thông tin liên lạc, ñiều khiển sản xuất của mỏ phải sử dụng 
hệ thống hai dây. 

8. Các phương tiện thông tin liên lạc, ñiều khiển sản xuất của mỏ bao gồm hệ 
thống cáp ngầm và trên không, ñều phải lập hộ chiếu kỹ thuật chi tiết và lý lịch 
theo dõi, quản lý 

ðiều 59. Chiếu sáng 

1. Các mạng ñiện chiếu sáng trên khai trường khai thác: Chiếu sáng cố ñịnh 
ñặt trên các thiết bị cố ñịnh và di ñộng; ñường vận tải nội bộ, bãi thải trong; chiếu 
sáng bơm nước moong ở khai trường khai thác ñều phải dùng hệ thống ñiện có 
ñiểm trung tính biến áp không tiếp ñất, với ñiện áp ñường dây không quá 220 V. 

2. Không ñược dùng ñiện áp quá 36 V ñể cung cấp ñiện cho ñèn cầm tay. 

3. ðể chiếu sáng cho bãi thải và ñường ôtô nằm ngoài phạm vi khai trường 
khi cấp ñiện bằng máy biến thế ñộc lập cho phép dùng ñiện áp 380/220 V có ñiểm 
trung tính tiếp ñất. Khi sử dụng các mạng chiếu sáng ñặc biệt cho phép dùng ñiện 
áp cao hơn 220 V với ñiều kiện dùng biến áp ñộc lập cung cấp cho thiết bị chiếu 
sáng ñó. 

4. Những nơi làm việc trong phạm vi mỏ ñều phải: 

a) ðược chiếu sáng theo ñúng yêu cầu quy ñịnh về chiếu sáng hiện hành; 

b) ðịnh kỳ ba tháng một lần phải làm vệ sinh công nghiệp hệ thống chiếu 
sáng trên khai trường; 

c) Không ñược dùng ñèn chiếu sáng vào các mục ñích khác (trừ việc sấy 
thiết bị với biện pháp an toàn kèm theo). 

5. ðể chiếu sáng nơi làm việc của máy xúc, máy khoan, máy ủi ở gương tầng 
có thể dùng ñèn chiếu, ñèn treo hoặc ñèn pha của máy. 



6. Không ñược sử dụng lưới ñiện tiếp xúc ñể chiếu sáng các tuyến ñường sắt. 

7. Hệ thống chiếu sáng chung của mỏ phải: 

a) Phân ñoạn ñể có thể ñiều khiển riêng từng khu vực; 

b) Phân phối ñều các phụ tải trên ba pha; 

c) Việc chiếu sáng cho kho vật liệu nổ công nghiệp phải thực hiện theo Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành, mã hiệu QCVN 02 : 2008/BCT về sử dụng, vận 
chuyển, bảo quản và tiêu huỷ vật liệu nổ công nghiệp; 

d) Các biển báo hiệu sự nguy hiểm tại những nơi cần thiết ñều phải thực hiện 
việc chiếu sáng liên tục về ban ñêm; 

ñ) ðể ñiều khiển thiết bị chiếu sáng ngoài trời ñặt ở nhiều nơi khác nhau 
trong khai trường cho phép sử dụng các phương tiện ñóng cắt bằng tay. Các 
phương tiện ñóng cắt này phải ñược ñặt trong hộp treo ở vị trí có ñèn chiếu sáng 
cách mặt ñất ít nhất là 1 m. 

Chương V 

AN TOÀN XƯỞNG SÀNG TUYỂN TẠI MỎ 

ðiều 60. Quy ñịnh xưởng sàng tuyển  

1. Dây chuyền công nghệ, hệ thống thiết bị, nhà xưởng, kho chứa khoáng sản 
của xưởng sàng tuyển phải ñược thiết kế, lắp ñặt, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng và 
kiểm tra theo ñúng quy ñịnh về kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp.  

2. Xưởng sàng tuyển, ñịnh kỹ phải tiến hành kiểm tra tình trạng kỹ thuật, an 
toàn của các thiết bi, máy móc; chi tiết nhanh mòn, chóng hỏng và cơ cấu bảo vệ an 
toàn; kịp thời sửa chữa thiết bị, thay thế các chi tiết, phụ tùng hư hỏng, có vết nứt, 
ñộ mòn quá quy ñịnh. 

3. Không ñược vận hành các thiết bị, máy móc khi chưa ñảm bảo ñiều kiện 
về kỹ thuật an toàn.  

Chỉ ñược phép khởi ñộng thiết bị, máy móc khi nhận ñược tín hiệu cho phép 
vận hành theo ñúng như quy ñịnh. 

4. Nơi làm việc, vị trí máy móc, thiết bị có tiềm ẩn hoặc dễ xảy ra hiện tượng 
nguy hiểm, mất an toàn, gây ñộc hại phải có biển báo, bảng chỉ dẫn an toàn và có 
lối thoát hiểm. Các biển báo, bảng chỉ dẫn an toàn phải ñặt ở vị trí dễ thấy dễ ñọc. 

5. Trong xưởng sàng tuyển lối ñi lại phải ñảm bảo an toàn, trời tối phải có ñủ 
ánh sáng; Cầu vượt, cầu dẫn phải có lan can, tay vịn chắc chắn; chiều cao lan can, 
tay vịn không ñược thấp hơn 0,8 m; chiều rộng lối ñi không ñược nhỏ hơn 0,7 m. 

6. ðường ống dẫn nước, dẫn dầu và dẫn khí, phải trong vỏ ống chịu lực; 
Không ñược lắp ñặt, ñể các ñường ống dẫn này chịu áp lực trực tiếp dưới các 
phương tiện vận chuyển qua lại. 



7. Những công trình hầm ngầm dưới mặt ñất, khi thiết kế xây dựng phải có 
hố nước tập trung, có bơm thoát nước, ñảm bảo khả năng bơm tiêu hết lượng nước 
tối ña. Không ñược ñể nước ngập úng trong công trình ngầm vào mùa mưa và khi 
trời mưa lưu lượng nước lớn. 

8. Các khoáng sản và nguyên liệu trước khi cấp tải vào các thiết bị máy ñập, 
nghiền, sàng, tuyển rửa phải ñược loại bỏ ñá quá cỡ, vật liệu thải, sắt thép, gỗ, cao 
su, giẻ lau máy,..và vật thải khác. 

Mục 1. CẤP DỠ TẢI VÀ VẬN CHUYỂN NGUYÊN LIỆU 

ðiều 61. Cấp dỡ tải bằng ôtô 

1. Người vận hành ôtô vận chuyển nguyên liệu khoáng sản vào bãi chứa 
hoặc máng rót cấp tải phải tuân theo sự chỉ dẫn của người chuyên trách hướng dẫn 
cấp dỡ tải. Xe ôtô chỉ ñược hoạt ñộng giới hạn trong khu vực làm việc an toàn của 
bãi chứa và máng rót cấp tải. 

2. Người hướng dẫn cấp dỡ tải phải ñược học quy trình cấp dỡ tải, nội quy an 
toàn, sử dụng các tín hiệu và chịu trách nhiệm về hướng dẫn an toàn cho xe vào ra 
cấp dỡ tải. Khi ñiều hành, phát các tín hiệu phải rõ ràng, dứt khoát và ñúng theo 
quy ñịnh về an toàn. 

Trong giờ làm việc, người làm chuyên trách hướng dẫn cấp dỡ tải phải luôn 
có mặt ở nơi làm việc và chỉ dẫn cấp dỡ tải theo quy trình của mỏ quy ñịnh. 

3. Khi ô tô vận chuyển nguyên liệu vào ñúng vị trí quy ñịnh và dừng hẳn mới 
ñược phép cấp dỡ tải. 

Trường hợp máng cấp dỡ tải ách tắc phải kịp thời báo cho người ñiều hành 
biết ñể ngừng cấp dỡ tải; Người giải quyết ách tắc phải ñứng ở vị trí an toàn phía 
trên ñể xử lý, ñẩy nguyên liệu từ trên xuống. Không ñược ñứng phía dưới ñể chọc 
máng. 

Các vật liệu rơi vãi ở khu vực cấp dỡ tải phải ñược xúc dọn gọn gàng ñể ñảm 
bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.  

4. Việc cấp dỡ tải bằng máy xúc và ôtô trong bãi chứa phải ñược thực hiện 
theo ñúng quy ñịnh, ñi ñúng tuyến, ñảm bảo tốc ñộ. Tín hiệu làm việc giữa máy 
xúc và ô tô phải quy ñịnh thống nhất, không ñược di chuyển gầu xúc qua lại phía 
trên buồng lái của ôtô. 

5. Trên các tuyến ñường vận chuyển trong xưởng sàng tuyển, khi trời tối 
hoặc có sương mù ôtô ñi lại phải giảm tốc ñộ và dùng ñèn pha hoặc ñèn chiếu sáng 
màu vàng báo hiệu. 

6. Bãi chứa nguyên liêu khoáng sản không có thành chắn, tường xây, khi ñổ 
tải góc dốc của ñống chứa nguyên liệu không ñược vượt quá góc trượt tự nhiên của 
nguyên liêu. 



ðiều 62. Cấp dỡ tải bằng toa xe ñường sắt 

1. ðầu máy, toa xe ñường sắt sử dụng vận chuyển khoáng sản phải ñảm bảo 
tình trạng kỹ thuật an toàn theo quy ñịnh của Quy phạm khai thác kỹ thuật ñường 
sắt Việt Nam hiện hành và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác. 

2. ðối với toa xe ñường sắt có cửa, trước khi cấp dỡ tải phải kiểm tra các 
khoá chính và khoá phụ; khi khoá chính, khoá phụ ở trạng thái ñóng chắc chắn và 
toa xe vào ñúng vị trí quy ñịnh thì mới ñược cấp dỡ tải. 

3. ðối với xe goong dỡ tải bằng quang lật, trước khi dỡ tải phải tháo móc của 
ñoàn xe, ñưa xe goong nằm ở ñúng vị trí quy ñịnh trong quang lật; sau khi thực 
hiện xong công việc người tháo móc tải phải ñứng vào vị trí an toàn và ra hiệu cho 
người ñiều khiển quang lật thực hiện dỡ tải. 

4. Trong khi thực hiện cấp dỡ tải, người không có nhiệm vụ không ñược 
ñứng gần hoặc qua lại ở khu vực làm việc và nguy hiểm. 

5. Thường xuyên làm sạch nguyên liệu khoáng sản rơi vãi trên hành lang 
ñường sắt hoặc tồn ñọng, bám dính trên phương tiện vận chuyển ñể ñảm bảo an 
toàn và vệ sinh công nghiệp  

6. ðối với việc cấp dỡ tải ñánh ñống nguyên liệu khoáng sản tại kho bãi: 

a) Thực hiện theo ñúng quy ñịnh an toàn ñối với kho chứa của Quy chuẩn 
này; 

b) Khi cấp dỡ tải xong, phải làm sạch thùng xe, xe goong tại nơi quy ñịnh; 

c) Sau khi ñóng cửa toa xe, cài khoá, nối móc chắc chắn và lập thành ñoàn xe 
thì mới ñược kéo ñoàn xe ñi.  

7. Cấm ñi lại trong hành lang ñường sắt; trèo qua ñầu nối toa xe, bám nhảy 
trên các toa xe hoặc chui qua dưới gầm toa xe. 

ðiều 63. Thiết bị máy tời kéo toa xe 

1. Khi sử dụng tời kéo toa xe, không ñược: 

a) Kéo tải quá quy ñịnh; dùng tời kéo ngược ñoàn xe khi không có puly 
chuyển hướng; dùng tời kéo ñoàn xe bị trật bánh;  

b) Dùng hai tời kéo một ñoàn xe với các tời không cùng loại, không cùng tải 
trọng và không cùng tốc ñộ; 

c) Dùng mỏ móc chế tạo bằng loại vật liệu sai quy ñịnh, không ñúng quy 
cách, không ñúng kích cỡ tải trọng; bị dạn nứt, bị biến dạng mòn quá quy ñịnh. 

2. Cáp thép sử dụng cho tời kéo phải theo ñúng quy ñịnh. ðộ sai lệch giữa 
phương của cáp so với tiếp tuyến của rãnh xoắn trên tang hoặc mặt phẳng ròng rọc 
không ñược vượt quá: 



a) ðộ nghiêng 50 (ñộ nghiêng 1/2) ñối với ròng rọc và tang có rãnh; 

b) ðộ nghiêng 30 (ñộ nghiêng 1/19) ñối với tang trơn. 

Không ñược cuốn cáp chồng chéo trên tang; không cuộn mỏ móc vào tang. 
Khi nhả cáp phải ñể lại ít nhất hai vòng cáp dự trữ trên tang. 

3. Các trạm tời phải có cơ cấu ñề phòng cáp văng trở lại khi ñứt, chèn chống 
trôi và có vật liệu ñể chống trơn, trượt. 

4. Khi móc cáp, người vận hành phải cầm mỏ móc ở phía lưng, móc theo 
hướng từ trên xuống, khi móc xong người vận hành phải ñứng ở vị trí an toàn. 

Sau khi chất tải hoặc dỡ tải xong phải tháo móc cáp ra khỏi ñoàn xe. 

ðiều 64. Vận chuyển nguyên liệu bằng băng tải. 

Việc lắp ñặt và vận hành băng tải theo quy ñịnh tại ðiều 46 của Quy chuẩn 
này, ngoài ra vận chuyển nguyên liệu bằng băng tải của xưởng sàng tuyển còn thực 
hiện những quy ñịnh sau: 

1. Cấp tải trên băng: 

a) Chỉ cấp nguyên liệu vào băng khi băng tải ñảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, 
an toàn; 

b) Không cấp tải quá mức quy ñịnh ñể nguyên liệu tràn ra ngoài mép băng, 
phải cấp tải vào giữa lòng băng, tránh gây lệch băng; 

c) Tại vị trí cấp dỡ tải, phân dòng nguyên liệu của băng, các tấm thanh gạt 
phải ñược bố trí thích hợp ñể không gây làm lệch băng hoặc rách băng; 

d) Dọc tuyến băng tải phải bố trí hợp lý cơ cấu dừng khẩn cấp khi cần thiết; 

ñ) Không ñược ñể nước, dầu mỡ và các phế liệu rơi trên mặt băng; 

e) Không ñể ñộng cơ băng tải khi khởi ñộng bị quá tải; trường hợp nguyên 
liệu còn tồn nhiều trên mặt băng tải, trước khi khởi ñộng phải ñược xúc bỏ bớt 
nguyên liệu ra ngoài băng tải; 

 g) ở khu vực ñặt ñối trọng phải có lưới che chắn và ñảm bảo khoảng cách an 
toàn giữa ñối trọng với mặt nền. 

2. ở vị trí cấp dỡ tải cố ñịnh của băng tải phải có sàn thao tác; khi xử lý 
máng, phễu bị tắc, kẹt, người lao ñộng phải ñứng ở vị trí an toàn không ñược ñứng 
lên băng tải hoặc ñứng phía dưới chọc lên. 

3. ðối với băng tải nhặt tay, mép băng và nền sàn của băng tải phải ñược che 
chắn ñảm bảo an toàn, vị trí người lao ñộng nhặt tay phải ñược bố trí hợp lý, 
khoảng cách ñiểm cấp dỡ tải ñến sàn của băng tải nhặt tay không nhỏ hơn 2 m. 

Không ñược ñi, ñứng hoặc ngồi trên mặt băng tải nhặt tay. 



4. ðối với băng tải thép tấm hoặc băng tải ống phải thường xuyên kiểm tra 
theo dõi, giám sát việc cấp nguyên liệu, tình trạng các cóc hãm, chốt hãm và cơ cấu 
dừng khẩn cấp. 

5. Trước khi tiến hành sửa chữa băng tải hoặc làm vệ sinh công nghiệp khu 
vực ñuôi băng tải, phải ngừng các thiết bị cấp, dỡ tải phía trên và phía dưới băng 
tải, phải cắt ñiện, treo biển "Cấm ñóng ñiện - Có người ñang làm việc" tại nơi 
ñóng-cắt ñiện và phải có người giám sát, ñảm bảo an toàn.  

ðiều 65. Vận chuyển bằng máng cào 

1. Chỉ cấp nguyên liệu vào máng cào khi ñảm bảo yêu cầu về kỹ thuật an 
toàn. 

2. Không cấp tải quá mức quy ñịnh ñể gây ùn tắc, kẹt hoặc lệch máng cào. 

3. Không ñược ñi, ñứng qua lại trên máng cào, khi cần thiết phải có cầu vượt 
ñể ñi qua lại. 

4. Khi sửa chữa hoặc xử lý sự cố lệch máng cào, ñứt mắt xích hoặc kẹt ñá 
phải ngừng máy, cắt ñiện và treo biển "Cấm ñóng ñiện - Có người ñang làm việc" 
tại nơi ñóng- cắt ñiện và phải có người phụ trách kỹ thuật giám sát, ñảm bảo an 
toàn.  

ðiều 66. Vận chuyển bằng máng dẫn 

Việc vận chuyển bằng máng dẫn thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 48 của 
Quy chuẩn này, ngoài ra còn thực hiện theo những quy ñịnh sau: 

1. Các máng dẫn lắp ñặt phải ñảm bảo ñộ dốc và có kết cấu phù hợp ñể vận 
chuyển vật liệu không bị ùn tắc hoặc văng ra ngoài. 

2. Tại ñầu máng dẫn cố ñịnh phải có sàn thao tác. Khi xử lý máng dẫn bị tắc, 
kẹt, người lao ñộng phải có biện pháp ñảm bảo an toàn mới ñược thực hiện. 

3. Khi sửa chữa hoặc xử lý sự cố máng dẫn, phải ngừng việc cấp dỡ tải phía 
trên và phía dưới máng, che chắn không ñể vật liệu từ trên cao ñổ xuống; người 
làm việc phải ñứng ở vị trí an toàn ñể sửa chữa hoặc xử lý sự cố. Nếu làm việc trên 
cao phải ñeo dây an toàn, cố ñịnh chắc chắn.  

Sau khi sửa chữa xong phải thu dọn phế liệu. Nếu vật lạ rơi vào máng dẫn 
hoặc hố chứa phải báo cho người có trách nhiệm ñể biết và có biện pháp xử lý. 

4. Máng rót phải có kết cấu hợp lý không ñể vật liệu văng ra ngoài, trường 
hợp cần thiết phải bố trí cơ cấu làm giảm tốc ñộ trượt hoặc giảm ñộ vỡ vụn nguyên 
liệu khoáng sản. 

Mục 2. THIẾT BỊ ðẬP, NGHIỀN VÀ SÀNG TUYỂN 

ðiều 67. Máy ñập, máy nghiền 



1. Khi máy ñập, máy nghiền làm việc không ñược ñứng gần hoặc quan sát 
vào bên trong máy. Khi sửa chữa bên trong máy ñập, máy nghiền phải thực hiện 
các biện pháp về kỹ thuật an toàn, thông gió theo ñúng quy trình và cử người giám 
sát bên ngoài suốt quá trình sửa chữa cho ñến khi kết thúc công việc. 

2. Sau khi sửa chữa máy ñập, máy nghiền hoặc thay thế phụ tùng trong máy, 
hàng búa ñập hoặc các tấm ñập của máy ñập trục răng, máy ñập trục trơn...phải 
kiểm tra và hiệu chỉnh ñảm bảo cân bằng ñộng của máy trong giới hạn cho phép. 

3. Không xiết chặt hoặc nới lỏng ñai ốc nắp cửa tang trống máy nghiền khi 
cửa nằm ở phía dưới. Chỉ ñược mở lắp cửa, xiết chặt hoặc nới lỏng ñai ốc khi cửa 
nằm tại vị trí cao nhất và tang trống ñã ñược cố ñịnh chắc chắn. 

4. Khi nạp bi vào thùng máy nghiền phải sử dụng thùng chứa bi chuyên 
dùng. Các bi dự phòng phải ñược bảo quản ở khu vực quy ñịnh riêng 

ðiều 68. Máy sàng 

1. Các máy sàng có kích thước lỗ lưới lớn (bằng hoặc hơn 100mm), phải có 
thành sàng ñủ ñộ cao ñể ngăn vật liệu không văng ra ngoài khi làm việc. 

2. Kết cấu thân sàng, thành sàng, mặt lưới phải ñảm bảo ñủ ñộ cứng, chắc 
chắn và an toàn ñể giữ kích thước khe lưới sàng không thay ñổi. 

3. Phải thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật an toàn của máy sàng, các 
bệ ñỡ, cáp treo sàng, gông kẹp ñầu cáp, trục lệch tâm, bánh ñà, ñộ căng lò xo, ñộ 
thăng bằng của thân sàng... Khi phát hiện vết nứt hoặc bong mối hàn, lỏng mũ ốc 
phải kịp thời xử lý ngay.  

4. Khi sửa chữa máy sàng, xử lý sự cố kẹt sàng, ách tắc hoặc làm vệ sinh 
công nghiệp trực tiếp trên mặt lưới sàng phải ngừng máy sàng, treo biển báo "Cấm 
ñóng ñiện - Có người ñang làm việc" tại nơi ñóng-cắt ñiện, người sửa chữa phải 
ñứng ở vị trí an toàn, chắc chắn mới ñược tiến hành công việc. 

ðiều 69. Thiết bị máng rửa và máng xoắn 

1. Thiết bị tuyển bằng máng rửa: Thành máng rửa phải ñảm bảo ñủ ñộ cao ñể 
khi cấp tải không làm bắn nước hoặc văng vật liệu ra ngoài. Trên sàn thao tác và 
xung quanh bộ phận truyền ñộng của máng rửa phải có lan can bảo vệ. 

2. Thiết bị tuyển bằng máng xoắn: Trục máng xoắn phải ñược lắp ñặt ñảm 
bảo kỹ thuật và thẳng ñứng. Máng xoắn phải có sàn thao tác và lan can bảo vệ. 

Sửa chữa, bảo dưỡng máng rửa, máng xoắn phải ñược thực hiện theo ñúng 
quy trình; Không ñược trèo hoặc ñứng trên các vòng máng của máng xoắn. 

ðiều 70. Máy tuyển lắng khí nén 

1. Máy tuyển lắng phải ñược kiểm tra ñịnh kỳ tình trạng kỹ thuật an toàn, 
hoạt ñộng của van khí nén, van an toàn của máy; không ñược ñể nước xâm nhập 



vào ñường ống khí nén. Các van an toàn phải luôn hoạt ñộng, tự ñộng xả khí khi áp 
suất khí nén vượt quá trị số quy ñịnh. 

Sàn thao tác của máy lắng phải ñược chống trơn, trượt, ñảm bảo thoát nước 
tốt. Khi kiểm tra hoặc sửa chữa buồng máy lắng, phải làm sạch phần trên lưới và 
dưới lưới của máy; thực hiện quy trình theo ñúng phương án quy ñịnh, phải cử 
người giám sát, có các biện pháp an toàn và không ñể vật liệu rơi xuống buồng 
máy. 

2. Không ñược:  

a) ðo thử, kiểm tra áp suất khí nén bằng tay khi máy ñang làm việc; 

b) Cưỡng bức gầu nâng tải của máy lắng làm việc khi bị kẹt;  

c) ðứng trên gầu nâng tải hoặc ñứng ñối diện với mặt chính cửa mở dưới 
thân gầu khi sửa chữa hoặc xử lý gầu bị kẹt.  

3. Các thiết bị ñiện và ñường dây dẫn ñiện trong khu vực máy lắng phải ñược 
trang bị phù hợp với ñiều kiện ẩm ướt và thường xuyên ñược kiểm tra ñể bảo ñảm 
ñộ cách ñiện theo quy ñịnh. 

ðiều 71. Máy tuyển huyền phù  

1. Các máy tuyển huyền phù (huyền phù manhêtit, tang quay và huyền phù 
tự sinh) chỉ ñược vận hành trong hệ thống dây truyền công nghệ khép kín, có bể 
chứa huyền phù, khi cần thiết có thể tháo huyền phù ra khỏi máy tuyển. Bể chứa 
huyền phù phải có thiết bị chống lắng ñọng và luôn ở trong trạng thái sẵn sàng làm 
việc. 

2. Khi sửa chữa máy tuyển huyền phù, phải tháo hết vật liệu huyền phù ra 
khỏi máy, cắt ñiện, treo biển báo "Cấm ñóng ñiện - Có người ñang làm việc" tại vị 
trí ñóng-cắt ñiện và thực hiện các biện pháp an toàn khác.  

Khi tiến hành sửa chữa trong máy tuyển huyền phù, thì phải thực hiện các 
phương án kỹ thuật ñảm bảo an toàn và cử người giám sát quá trình sửa chữa cho 
ñến khi kết thúc công việc. 

ðiều 72. Máy tuyển xoáy lốc huyền phù 

1. Khi cấp tải vào máy tuyển xoáy lốc huyền phù không ñể không khí có 
trong hỗn hợp vật liệu- huyền phù; và phải tiến hành loại bỏ cục qúa cỡ quy ñịnh 
trước khi cấp tải vào máy tuyển.  

Việc cấp tải vào máy tuyển xoáy lốc huyền phù phải giữ ổn ñịnh áp suất, tỷ 
trọng huyền phù và tỷ lệ rắn-lỏng theo quy ñịnh. 

2. Thường xuyên phải kiểm tra máy tuyển, các mối nối thân máy, ñộ mài 
mòn lớp lót trong máy, các ống dẫn vật liệu, huyền phù. Nếu phát hiện kết cấu bị 



hư hỏng, bị mòn quá mức quy ñịnh thì phải ngừng máy, sửa chữa kịp thời hoặc 
thay thế ñể ñảm bảo kỹ thuật an toàn.  

ở các vị trí ống phễu, ống xả, ống tràn phải ñược che chắn ñể vật liệu và 
huyền phù không bị bắn ra ngoài. 

ðiều 73. Máy tuyển từ 

1. Các máy truyển từ khi sử dụng phải ñược tiếp ñất, các bảng ñiều khiển, 
dây dẫn ñiện phải ñược cách ñiện theo yêu cầu quy ñịnh. 

a) Máy tuyển từ uớt, các sàn thao tác phải ñược chống trơn, trượt và thoát 
nước tốt. 

b) Máy tuyển từ khô, máng cấp liệu, tháo liệu phải có vỏ kín, khu vực ñặt 
máy phải ñược hút bụi cục bộ. 

2. ðịnh kỳ phải kiểm tra kỹ thuật an toàn và sửa chữa máy tuyển từ. Trước 
khi sửa chữa phải tháo hết vật liệu ra khỏi máy, cắt ñiện, treo biển báo "Cấm ñóng 
ñiện - Có người ñang làm việc" tại vị trí ñóng-cắt ñiện và thực hiện ñảm bảo các 
biện pháp an toàn khác. 

3. Không ñược mang các vật liệu, ñồ dùng và dụng cụ nhiễm từ ñến gần tang 
từ khi máy truyền từ ñang hoạt ñộng. 

ðiều 74. Máy bơm nước và nước tuần hoàn 

1. Máy bơm nước, máy bơm nước tuần hoàn sử dụng phải ñảm bảo ñược yêu 
cầu về kỹ thuật an toàn, các vòng tết quanh trục bơm, trục van ñảm bảo không rò rỉ 
nước, không bó chặt trục. Nếu chèn kín bơm bằng nước thì phải là nước trong, ñủ 
lưu lượng và áp suất. 

Trong khi máy bơm làm việc không ñược tiến hành hiệu chỉnh hoặc sửa chữa 
các chi tiết của hệ thống bơm và trạm bơm, trừ việc ñiều chỉnh lưu lượng. 

Người vận hành máy bơm phải ñeo găng tay và ñi ủng cách ñiện khi khởi 
ñộng máy bơm sử dụng dòng ñiện có ñiện áp từ 1 000 V trở lên. 

2. Bể chứa nước của các máy bơm phải luôn có mực nước không thấp hơn 
mức quy ñịnh, phải có ống xả nước tràn và có lưới chắn hoặc giỏ hút ñể không gây 
tắc bơm. 

ðiều 75. Máy bơm bùn, bơm huyền phù 

1. Các máy bơm bùn, bơm huyền phù phải có bể chứa bùn hoặc chứa huyền 
phù ñể xả bùn hoặc huyền phù từ máy bơm và ñường ống khi dừng bơm; hệ thống 
cấp nước trong ñể rửa ống và bơm; các van xả ñể tháo cặn, bùn hoặc huyền phù; 
các phương tiện chống tắc, chống lắng ñọng bùn và huyền phù tại ñáy bể chứa và 
ñáy thiết bị công nghệ. 



2. ðường ống và các van, khi lắp ñặt phải có biện pháp ñảm bảo kỹ thuật an 
toàn, kín khít và ñóng, mở thuận tiện. 

Khi vận hành ñóng, mở van phải theo ñúng trình tự quy ñịnh, không ñược 
ñóng, mở van ñột ngột. 

ðiều 76. Các thiết bị khử nước 

1. Các máy sàng khử nước phải thực hiện theo quy ñịnh kỹ thuật an toàn của 
thiết bị máy sàng trong Quy chuẩn này. 

Các thiết bị khử nước bằng máy ly tâm, xung quanh phải có lan can bảo vệ, 
rào chắn an toàn, rôto phải có nắp ñậy kín. Khi cấp tải vào máy phải ñảm bảo ổn 
ñịnh và ñồng ñều, không ñược ñể vật liệu ñóng tróc trên bề mặt tang lọc của máy. 

2. Khi sửa chữa, hàn ñiện, hàn hơi các thiết bị khử nước phải có biện pháp kỹ 
thuật an toàn, che chắn, không ñể các phế liệu, xỉ hàn rơi vào làm hỏng thiết bị. 

ðiều 77. Bể lắng cô ñặc 

1. Các bể lắng ngoài trời phải bố trí lối ñi lại ñến các van, cửa tháo bùn, cửa 
tháo nước; Lối ñi lại phải ñược chống trơn, trượt, thoát nước tốt, ñảm bảo an toàn. 

Không cho phép người không có nhiệm vụ ñi vào khu vực bể lắng, không 
ñược ñi lại hoặc ñứng, ngồi dưới các thiết bị bốc xúc bùn ñang làm việc. 

2. Khi vận hành trạm máy bơm và bể lắng bùn phải có hai người; Không ñi 
lại trên ñường ống dẫn hoặc trên bề mặt bùn của bể lắng. 

Khi phát hiện có hiện tượng rò rỉ thành bể hoặc xói mòn bề mặt, mái dốc của 
bể lắng, thì phải có biện pháp kỹ thuật kịp thời xử lý, ñảm bảo an toàn. 

ðiều 78. Thông tin liên lạc và ñiều ñộ sản xuất 

1. Xưởng sàng tuyển tại mỏ phải ñược trang bị các hệ thống, mạng lưới 
thông tin, liên lạc và tín hiệu theo thiết kế phê duyệt. Thông tin liên lạc phải liên 
tục, thông suốt ñến các vị trí: Trung tâm chỉ huy sản xuất, phòng ñiều ñộ sản xuất, 
dây chuyền công nghệ thiết bị sản xuất, các ñiểm cấp dỡ tải nguyên liệu khoáng 
sản, trạm vận hành thiết bị, trạm trực y tế và các vị trí liên quan cần thiết khác.  

2. ðể ñiều hành sản xuất an toàn, ngăn ngừa cảnh báo sự cố trong xưởng 
sàng tuyển, Phòng ñiều ñộ sản xuất và hệ thống thông tin, liên lạc phải làm việc 
thường xuyên liên tục ñến các vị trí làm việc, dây truyền công nghệ, thiết bị vận 
hành ñể ñảm bảo kỹ thuật an toàn cho thiết bị và người sản xuất.  

3. Hệ thống thông tin, liên lạc, ñiều khiển sản xuất, dây chuyền công nghệ 
sàng tuyển phải ñược trang bị bằng hai dạng ñiều khiển: ñiều khiển tại chỗ và ñiều 
khiển tập trung liên ñộng; có ñộ tin cậy cao và trang bị các cơ cấu bảo vệ ñiện theo 
quy ñịnh. 



4. Các thông tin, tín hiệu phải ñược quy ñịnh rõ ràng, các biển báo phải treo 
ở vị trí dễ thấy, dễ ñọc; các tín hiệu có thể là âm thanh, ánh sáng hoặc hiệu lệnh;... 

5. Cung cấp ñiện cho hệ thống ñiều khiển thông tin, tín hiệu ñược phép sử 
dụng ñiện áp ñến 220 V.. 

Mục 3. KHO CHỨA SẢN PHẨM, LẤY MẪU, HÓA NGHIỆM 

ðiều 79. Bun ke chứa 

1. Khi sử dụng bun ke chứa kín, trên bề mặt bunke các lỗ kiểm tra phải có 
nắp ñậy; nếu sử dụng bun ke hở xung quanh miệng bun ke và lối ñi lại phải có lan 
can, tay vịn chắc chắn an toàn. 

2. Kiểm tra, sửa chữa bun ke: 

a) Trước khi kiểm tra, sửa chữa hoặc làm sạch vật liệu bám dính trong bun 
ke, phải ngừng cấp vật liệu vào bun ke, cắt ñiện các máy cấp dỡ tải vật liệu, treo 
biển báo "Cấm ñóng ñiện - Có người ñang làm việc" và thực hiện các biện pháp an 
toàn khác. 

b) Trong quá trình kiểm tra sửa chữa hoặc làm sạch vật liệu bám dính, người 
làm việc trong bun ke phải ñeo dây an toàn, cố ñịnh chắc chắn, sử dụng ñèn chiếu 
sáng ñiện áp nhỏ hơn 36 V; thực hiện thông gió và các biện pháp ñảm bảo an toàn; 
phải có người giám sát bên ngoài trong suốt quá trình sửa chữa cho ñến khi kết thúc 
công việc. 

Khi xử lý vật liệu bám dính trong bun ke, người xử lý phải ñứng ở phía trên 
và chọc từ trên xuống; không ñứng trong bun ke hoặc ñứng dưới miệng tháo của 
bun ke và chọc từ dưới lên. 

3. Khi kết thúc công việc kiểm tra, sửa chữa hoặc làm sạch vật liệu bám dính 
trong bun ke phải ñiểm danh lại số người, thu dọn dụng cụ, vật liệu và các phế thải. 
Sau khi hoàn tất mọi việc trên mới ñược ñưa bun ke vào sử dụng. 

ðiều 80. Kho chứa sản phẩm 

1. Kho chứa sản phẩm khoáng sản phải ñược thiết kế, xây dựng theo quy 
ñịnh ñảm bảo kỹ thuật và an toàn; phải có hệ thống thoát nước tốt. Các sản phẩm 
ñưa vào kho chứa phải theo ñúng sơ ñồ và quy trình chất tải quy ñịnh. 

Trong quá trình chất tải hoặc bốc xúc sản phẩm bằng cơ giới phải ñảm bảo 
khoảng cách an toàn giữa gàu xúc với thành kho; không ñể tạo thành "hàm ếch" 
trong ñống sản phẩm.  

2. Người phụ trách kho sản phẩm phải kiểm tra, giám sát, xem xét tình trạng 
kỹ thuật kho chứa ñể có biện pháp giải quyết xử lý. Khi bề mặt kho chứa không ổn 
ñịnh, có hiện tượng tụt lún phải có biện pháp khắc phục kịp thời và chỉ dẫn việc 
bốc xúc, vận chuyển trong kho ñảm bảo an toàn. 



3. Kho chứa các loại sản phẩm khoáng sản có ñặc tính tự cháy thì phải ñược 
thiết kế ñảm bảo kỹ thuật và có biện pháp an toàn, phòng chống chữa cháy theo quy 
ñịnh hiện hành. 

ðiều 81. Lấy mẫu thí nghiệm 

1. Việc lấy mẫu khoáng sản (bằng thủ công hoặc cơ giới) phải thực hiện theo 
quy ñịnh hiện hành về phương pháp lấy mẫu, khối lượng mẫu, phương tiện dụng cụ 
lấy mẫu và cách bảo quản mẫu. 

Trước khi tiến hành lấy mẫu, người lấy mẫu phải kiểm tra kỹ thuật, an toàn 
của dụng cụ, thiết bị và vị trí lấy mẫu. Không ñược dùng các phương tiện, dụng cụ, 
thiết bị, lấy mẫu không bảo ñảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn. 

2. Khi lấy mẫu trên bề mặt các phương tiện vận chuyển hoặc ở phễu rót phải 
bố trí sàn thao tác với lan can bảo vệ và cầu thang lên xuống ñể người lấy mẫu thực 
hiện công việc và vận chuyển mẫu. 

Chỉ tiến hành lấy mẫu trên các phương tiên vận chuyển khi dừng hẵn. Lấy 
mẫu xong, thu dọn dụng cụ và mẫu, ñảm bảo an toàn mới cho phương tiện vận 
chuyển hoạt ñộng. 

Khi tiến hành lấy mẫu tại bể lắng bùn hoặc bể chứa khoáng sản phải bố trí ít 
nhất hai người; người lấy mẫu phải ñứng ở vị trí ñảm bảo an toàn. 

3. Việc lấy mẫu bằng cơ giới hoặc thiết bị lấy mẫu phải thực hiện theo hướng 
dẫn, quy trình quy ñịnh hiện hành. 

4. Gia công mẫu bằng máy ñập, máy nghiền phải theo ñúng quy trình quy 
ñịnh: Trước khi ñập vỡ mẫu phải nhặt sạch các tạp chất thải của mẫu (nếu có), như: 
kim loại, dăm gỗ, cao su, vật liệu thải. 

a) Khi ñập mẫu có kích thước hạt lớn bằng thủ công trên bàn ñập, người ñạp 
mẫu phải ñeo kính bảo hiểm ñể tránh các mảnh vỡ bắn vào mắt, xung quanh bàn 
ñập phải ñược che chắn không cho các mảnh văng bắn ra; 

b) Khi ñập mẫu bằng máy ñập, các bộ phận chuyển ñộng của máy phải ñược 
che kín, người vận hành máy ñập phải có trang bị bảo hiểm, dụng cụ ñựng mẫu 
phải ñược treo chắc chắn ở vị trí tháo của máy. Nếu phát hiện máy có sự cố thì phải 
dừng máy và kiểm tra, xử lý giải quyết kịp thời. Khi ngừng máy phải treo biển 
"Cấm ñóng ñiện -Có người ñang làm việc" và thực hiện biện pháp an toàn khác; 

c) Khi máy ñập mẫu bị kẹt tắc trong phễu, phải dùng gậy gỗ ñể chọc, không 
ñược dùng tay hoặc que sắt. 

ðiều 82. ðiều chế dung dịch hoá chất 

1. Khi ñiều chế các dung dịch hoá chất và thực hiện thí nghiệm mẫu sử dụng 
dung dịch hoá chất, phải thực hiện theo ñúng quy ñịnh kỹ thuật an toàn về hoá chất; 



người làm việc phải ñược trang bị phương tiện bảo hộ lao ñộng, bảo vệ cá nhân 
ñúng với chủng loại, quy cách quy ñịnh. 

Tại nơi ñiều chế và thí nghiệm mẫu phải bố trí dự phòng vòi nước ấm ñể rửa 
kịp thời nếu dung dịch hoá chất bắn vào người hoặc vào mắt. 

2. Các hoá chất và dung dich hoá chất dùng cho thí nghiệm phải ñược bảo 
quản bằng các dụng cụ, tủ chứa chuyên dùng và phải có người chuyên trách quản 
lý, theo dõi. 

ðiều 83. Tiến hành phân tích, hoá nghiệm mẫu 

1. Phân tích, hoá nghiệm mẫu: Thực hiện theo các quy trình, quy ñịnh của 
tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành. 

a) Các mẫu thí nghiệm sử dụng hoá chất ñộc hại phải ñược tiến hành ở 
những phòng riêng biệt, có trang thiết bị, tủ hút ñảm bảo an toàn; 

b) Khi tiến hành thí nghiệm sử dụng hoặc pha chế hoá chất ñộc hại phải ñược 
sự ñồng ý, thông qua của Trưởng phòng (hoặc cấp tương ñương) hoặc người phụ 
trách thí nghiệm. 

2. Người quản lý hoá chất, dụng cụ hoá chất chuyên dùng phải có sổ theo 
dõi, ghi chép ñầy ñủ việc cấp phát, nhập, trả; và thường xuyên kiểm tra thời hạn sử 
dụng 

3. Khi phân tích mẫu hoặc sấy mẫu ở nhiệt ñộ quy ñịnh phải theo dõi, giám 
sát và ñiều chỉnh giữ nhiệt ñộ ổn ñịnh, không ñược ñể mẫu bị cháy hoặc hư hỏng. 

4. Các trường hợp không ñược: 

a) Chưng cất mẫu vật dễ cháy hoặc tiến hành thí nghiệm ở những nơi gần 
hoặc có nguồn lửa; 

b) Chưng cất mẫu trong lò ñiện; 

c) ðổ nước vào axít- ñặc biệt là axít sunfuric (H2SO4). 

ðiều 84. Phòng phân tích, hóa nghiệm  

1. Phòng thí nghiệm, phân tích mẫu phải ñảm bảo ñủ ñiều kiện kỹ thuật an 
toàn, ñủ các trang thiết bị cần thiết theo yêu cầu quy ñịnh hiện hành. 

2. Trong phòng thí nghiệm phải ñược trang bị bình chống chữa cháy ñúng 
chủng loại, các vật phẩm ñề phòng chống bỏng hoá chất theo quy ñịnh. 

3. Phòng phân tích hoá nghiệm mẫu phải ñược bố trí riêng biệt với phòng ñặt 
lò nung, tủ sấy. 

4. Các bình khí nén, bình ôxy sử dụng tại phòng thí nghiệm phải theo ñúng 
quy cách, lưu giữ, bảo quản, vận chuyển, sử dụng theo quy ñịnh; ñịnh kỳ phải tiến 
hành kiểm tra, kiểm ñịnh theo ñúng quy ñịnh về an toàn hiện hành. 



Việc sắp xếp thiết bị, kho chứa, dụng cụ thí nghiệm phải hợp lý, ñúng quy 
ñịnh và cụ thể cho từng loại; các loại bình khí nén ñể ở các vị trí dễ thao tác, vận 
chuyển và an toàn, phải ghi ký hiệu, nhãn mác rõ ràng, chính xác ñể tránh nhầm lẫn 
khi cần sử dụng. 

Chương VI 

AN TOÀN ðỊA CHẤT VÀ TRẮC ðỊA MỎ 

ðiều 85. Công tác ñịa chất mỏ 

1. Các mỏ lộ thiên phải có bộ phận chuyên môn ðịa chất mỏ. 

2. Nhiệm vụ chủ yếu của bộ phận ðịa chất mỏ: 

2.1. Tổng hợp, thành lập dự báo những yếu tố ñịa chất- khai thác ảnh hưởng 
ñến an toàn khai thác khoáng sản như: 

a) Tính bền vững của khối ñá; 

b) ðộ chứa khí; 

c) ðộ giàu nước; 

d) Tính ñộc hại của bụi ñá... 

2.2. ðánh giá về ñiều kiện ñịa chất, ñịa chất công trình, ñịa chất thuỷ văn 
ñảm bảo tính khách quan ñể ngăn chặn kịp thời các ảnh hưởng gây mất an toàn cho 
khai thác mỏ và ngăn ngừa kịp thời tác ñộng ảnh hưởng ñến môi trường. 

3. Công tác ñịa chất ở mỏ lộ thiên phải tuân theo ñúng các quy chuẩn, quy 
ñịnh pháp luật hiện hành về công tác thăm dò ñịa chất và ñịa chất mỏ. 

4. Trong quá trình mở rộng khai trường chuẩn bị và khai thác mỏ, cũng như 
khi tình hình ñịa chất biến ñổi, phải tập hợp, ñánh giá, lập các kết luận ñịa chất và 
ñề xuất biện pháp xử lý ñể công tác khai thác bảo ñảm ñược an toàn và hiệu quả. 

5. Khi tiến hành công tác ñịa chất ở ñịa hình phức tạp nguy hiểm như sườn 
núi cheo leo, sườn tầng, nơi rậm rạp phải có tối thiểu hai người thực hiện công việc 
và phải tuân thủ theo quy ñịnh tại khoản 3 ðiều này. 

6. ở các mỏ lộ thiên khi thực hiện phương án ñịa chất (phương án thăm dò bổ 
sung, thăm dò khai thác, lấy mẫu công nghệ...) phải lập ñề án, trình phê duyệt và tổ 
chức thi công ñề án " Thăm dò ñịa chất ", phương án thi công kèm theo biện pháp 
an toàn và phải ñược cấp có thẩm quyền duyệt. 

7. Trước khi tiến hành thi công các công trình (hào, giếng, lỗ khoan...) phải 
thực hiện ñủ các nội dung sau: 

7.1. Làm ñường tới công trình ñảm bảo cho người ñi lại và vận chuyển trang 
thiết bị thuận tiện, an toàn; 



7.2. Quy ñịnh về khoảng cách khu vực phát quang, san gạt, chuẩn bị mặt 
bằng, phải ñảm bảo: 

a) ðối với các công trình ñào hào: Khu vực phát quang về hai bên, tính từ 
mép hào khoảng cách rộng tối thiểu là 01 m; 

b) ðối với các giếng nông: Khu vực phát quang tính từ mép giếng khoảng 
cách rộng tối thiểu là 04 m; 

c) ðối với các giếng sâu: Khu vực phát quang tính từ mép giếng khoảng cách 
rộng tối thiểu là 05 m. 

8. Khi bàn giao ca phải bàn giao hiện trạng công trình, các dụng cụ và thiết 
bị, các diễn biến ñặc biệt trong ca làm việc. Việc bàn giao phải ñược ghi ñầy ñủ vào 
sổ giao ca.  

Không ñược phép tuỳ tiện thay ñổi các thiết bị dụng cụ, phương pháp thi 
công 

9. Phục hồi các công trình khai thác, ñào hào (khai ñào) ñã ngừng hoạt ñộng 
phải ñảm bảo các yêu cầu sau: 

a) Lập phương án phục hồi kèm theo những yêu cầu kỹ thuật, biện pháp an 
toàn thi công và phải ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Trước khi thi công phải tiến hành thông gió trong 30 phút và kiểm tra hàm 
lượng khí ñộc, chỉ khi ñạt ñược ñủ ñiều kiện an toàn mới tiến hành thi công; 

c) Chỉ ñược phép bố trí người lao ñộng bậc cao thực hiện công việc, dưới sự 
chỉ ñạo trực tiếp của người phụ trách kỹ thuật công trình. 

10. Khi thi công các công trình khai ñào bắt buộc phải chèn chống ở những 
nơi ñất ñá kém bền vững dễ sụt lở. 

a) ðối với hào: Nếu gỗ chống hình trụ phải ñảm bảo ñường kính tối thiểu là 
10cm. Nếu gỗ chống bằng ván thì chiều dày tối thiểu phải bằng 03 cm. Khoảng 
cách giữa các vì chống trong phạm vi từ 0,3÷0,5 cm; khoảng cách chèn với vách 
(hông) không ñược nhỏ hn 0,3m; vì trên cùng phải nhô lên khỏi mặt ñất tối thiểu là 
0,2 m; 

b) ðối với giếng: Khoảng cách chưa chống tính tới gương giếng không vượt 
quá 1,5 m; Khi ñi qua ñất ñá có hệ số kiên cố f ≥ 4 phải chống liền vì; khi hệ số f ≥ 
5 thì khoảng cách giữa các vì cho phép từ 0,3 ÷ 0,8 m. 

Phần miệng giếng trong khoảng từ 0,50 ÷ 1 m tính từ trên xuống phải chống 
liền vì và phải nhô cao khỏi mặt ñất tối thiểu là 0,2 m. 

11. Trong tất cả các công trình, có ñộ sâu từ 1.5 ÷ 10 m thì phải làm lối lên 
xuống dạng bậc thang hoặc ñóng ñinh ñịa hình chữ U; khi ñộ sâu từ 10 ÷ 30 m thì 
phải có thang lên xuống; khi ñộ sâu trên 30 m phải dùng tời ñể nâng hạ với tốc ñộ 



tối ña không quá 2 m/s. Các phương tiện lên xuống giếng nêu trên phải thường 
xuyên ñược kiểm tra trong mỗi ca làm việc. 

12. Công tác giải quyết sự cố ở các công trình khai ñào chỉ ñược phép giao 
cho những người lao ñộng có tay nghề bậc cao thực hiện, dưới sự chỉ ñạo trực tiếp 
của ðội trưởng hoặc người phụ trách kỹ thuật công trình. 

13. Sau khi kết thúc thi công phải lấp công trình và lập biên bản; khi lấp 
công trình không ñược tháo dỡ gỗ chống và phá huỷ vì chống. 

14. Cho phép lưu giữ các công trình ñể tiếp tục nghiên cứu, thực nghiệm, 
nhưng phải ñảm bảo: 

a) Có giải trình xin phép lưu giữ công trình kèm theo các biện pháp kỹ thuật 
phòng ngừa sự cố và phải ñược Giám ñốc ñiều hành mỏ duyệt; 

b) Có rào chắn xung quanh công trình với chiều cao không ñược nhỏ hơn 2 
m và ñào rãnh thoát nước xung quanh; 

c) Thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng công trình. 

ðiều 86. Công tác trắc ñịa mỏ 

1. Các mỏ lộ thiên phải có bộ phận trắc ñịa mỏ; Công tác trắc ñịa mỏ tại mỏ 
lộ thiên phải tuân theo ñúng các quy chuẩn, quy ñịnh pháp luật hiện hành về công 
tác trắc ñịa và trắc ñịa mỏ. 

2. Các nhiệm vụ và công việc chủ yếu của bộ phận trắc ñịa mỏ:  

a) Thực hiện các công việc chức năng về phát hiện, kiểm tra, giám sát công 
tác xây dựng cơ bản và khai thác khoáng sản ở mỏ lộ thiên nhằm ñảm bảo an toàn, 
ñúng thiết kế; 

b) Thành lập và xác ñịnh chính xác các vị trí khu vực có khả năng gây nguy 
hiểm, ảnh hưởng ñến hoạt ñộng khai thác mỏ như: mạch nước ngầm, mặt trượt và 
các phay phá. 

3. Các mỏ phải thành lập và xây dựng các ñiểm cơ sở ñể quan trắc dịch ñộng 
tụt lở, biến dạng bờ khai trường và các bãi thải nằm trong phạm vi biên giới của mỏ 
do hoạt ñộng khai thác khoáng sản ảnh hưởng gây ra. Việc quan trắc phải thực hiện 
theo ñúng quy trình và thời gian quan trắc do mỏ ban hành quy ñịnh. 

4. Trước khi tiến hành công việc nạp vật liệu nổ ñể nổ mìn, phải thực hiện 
cập nhật chính xác về ñộ cao, chiều sâu và toạ ñộ thực tế của các lỗ khoan, giếng, 
các ñường lò dẫn ñến buồng mìn và bản thân buồng mìn trên bản ñồ mặt bằng. 

5. Trong thời gian thi công, ño vẽ ngoài thực ñịa, ñể ñảm bảo an toàn cho 
người ñiều khiển máy và người lao ñộng phụ việc thì phải thực hiện công việc, 
như: 



5.1. Có thuốc phòng chống say nắng, phòng chống rắn, rết cắn và trang bị 
bảo hộ lao ñộng theo quy ñịnh hiện hành;  

5.2. Khi ño ñạc ở ñịa hình phức tạp, nơi núi ñá cheo leo hiểm trở hoặc khi 
leo núi nhất thiết phải: 

a) Sử dụng dây leo núi bền chắc, ñeo dây bảo hiểm có móc theo dây leo núi; 

b) Thiết bị ño phải ñược ñeo cố ñịnh trên người; 

c) Không cho phép việc tuỳ tiện leo bộ bằng hai tay bám theo vách, sườn núi. 

5.3. Khi tiến hành phát cây ñịnh tuyến ở nơi rậm rạp, ẩm thấp hoặc ño ñạc ở 
nơi ñầm lầy, sông suối phải tuân theo phương thức, quy trình quy ñịnh của công tác 
trắc ñịa. 

 6. Khi ño ñạc lúc thiếu ánh sáng hoặc ở nơi có khí cháy, nổ phải dùng nguồn 
sáng bằng ñèn pin, ắc quy, không ñược dùng nguồn ánh sáng có tia lửa. 

7. Khi sử dụng máy ño ñộ dài quang ñiện trong các mỏ lộ thiên phải thực 
hiện quy trình vận hành và quy ñịnh an toàn riêng của mỏ ban hành. 

8. Trong quá trình ño ñạc, khi di chuyển trạm máy nhất thiết phải: 

a) Tháo máy ra khỏi giá máy, sắp xếp vào ñúng vị trí quy ñịnh trong hộp 
máy, kiểm tra dây ñeo hộp máy và cố ñịnh trên người; 

b) Không ñược buộc máy trên xe ñạp, xe máy, phương tiện xe thô sơ và xe ô 
tô khi di chuyển trạm máy  

c) Không ñược phép ñể máy trên giá ba chân khi di chuyển sang vị trí khác. 

Chương VII 

PHÒNG NGỪA VÀ GIẢI QUYẾT SỰ CỐ 

Mục 1. PHÒNG NGỪA SỰ CỐ 

ðiều 87. Công tác phòng ngừa sự cố, an toàn - bảo hộ lao ñộng  

1. ðể phòng ngừa sự cố, tai nạn lao ñộng xảy ra trong quá trình sản xuất, 
hàng năm mỏ phải lập và phê duyệt các kế hoạch về công tác an toàn - bảo hộ lao 
ñộng phù hợp với ñặc thù sản xuất của mỏ; tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch ñã ñề 
ra; bao gồm:  

a) Kế hoạch an toàn - bảo hộ lao ñộng lập cùng với kế hoạch kỹ thuật- sản 
xuất-kinh doanh; Các nội dung kế hoạch an toàn- bảo hộ lao ñộng thực hiện theo 
Thông tư hướng dẫn của liên Bộ ngành ban hành (Thông tư số 14/1998/TT-
BLðTBXH); 

b) Kế hoạch phòng chống bão lụt với nội dung bao gồm các công việc, biện 
pháp, tiến ñộ thực hiện và chi phí có liên quan ñến việc phòng chống bão lụt; 



c) Phương án phòng chống chữa cháy lập trên cơ sở quy ñịnh hiện hành, ñảm 
bảo nội dụng, biện pháp thực hiện phòng cháy chữa cháy; Phương án này phải 
ñược sự thống nhất của cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy ñịa phương sở tại. 

2. Từng quý mỏ phải lập kế hoạch giải quyết sự cố phù hợp với kế hoạch sản 
xuất của quý ñó. Sau khi kế hoạch ñược duyệt phải phổ biến, hướng dẫn cho người 
phụ trách, người lao ñộng nắm ñược nội dung, biện pháp ñể thực hiện, mỗi lần phổ 
biến kế hoạch giải quyết sự cố phải ghi vào sổ theo dõi. Những người ñược phổ 
biến kế hoạch giải quyết sự cố phải ký xác nhận vào sổ huấn luyện an toàn. 

3. Chủ mỏ phải tổ chức chỉ ñạo thực hiện các kế hoạch ñã ñược duyệt và 
những nội quy, quy trình kỹ thuật, biện pháp an toàn ñã ban hành. 

ðiều 88. Cấp cứu mỏ bán chuyên  

1. Mỏ phải thành lập ñội cấp cứu mỏ bán chuyên ñể thực hiện công tác cấp 
cứu mỏ khi có sự cố xảy ra. 

2. ðội cấp cứu mỏ bán chuyên phải ñảm bảo: 

a) Làm việc theo chế ñộ kiêm nhiệm, lực lượng này ñược tuyển chọn từ 
những người lao ñộng ñang làm việc ở các phân xưởng của mỏ; 

b) Có ñủ sức khoẻ, có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp; 
hiểu biết về công tác cấp cứu mỏ; 

c) ðịnh kỳ huấn luyện nghiệp vụ cấp cứu mỏ, ít nhất một năm một lần.  

3. ðội cấp cứu mỏ bán chuyên phải thực thi công tác cấp cứu mỏ khi có sự 
cố xảy ra và phải ñược tập luyện thành thạo các phương án phòng ngừa, giải quyết 
sự cố với từng tình huống dự kiến xảy ra.  

ðiều 89. Phòng ngừa sự cố khai thác mỏ  

1. Phòng ngừa sự cố khi khai thác khoáng sản có khả năng tự cháy phải ñảm 
bảo các nguyên tắc và yêu cầu sau: 

a) Tài nguyên sẵn sàng khai thác phải ñược tính toán cho phù hợp với năng 
lực thiết bị và khả năng tiêu thụ không ñược ñể tồn khoáng sản quá mức quy ñịnh; 

b) Khoáng sản ñã khai thác phải ñược bảo quản ñúng quy ñịnh và có biện 
pháp phòng ngừa, hạn chế các yếu tố tác ñộng làm cho nó tự cháy. 

2. Các biện pháp phải thực hiện trong trường hợp khoáng sản bị cháy: 

a) Lập tức báo ñộng, thực hiện các biện pháp chữa cháy. Mọi người ñều có 
trách nhiệm tham gia chữa cháy theo phương án quy ñịnh, ñồng thời phải xem xét 
kịp thời mức ñộ phát triển của ñám cháy; trường hợp cần thiết phải ñiện báo ngay 
cho cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy ñịa phương sở tại phối hợp chữa cháy; 

b) Khẩn trương áp dụng mọi biện pháp ñể dập tắt ñám cháy hoặc cô lập khu 
vực bị cháy. Không ñược ñể khoáng sản còn cháy vào các phương tiện vận chuyển. 



Trong trường hợp ñặc biệt cần giải toả khoáng sản bị cháy cho phép vận chuyển 
bằng phương tiện chuyên dùng; 

c) Sau mỗi vụ cháy, phải tổ chức ñiều tra lập biên bản, trong ñó có phân tích 
nguyên nhân gây cháy, những người có liên quan trách nhiệm ñể xảy ra cháy, mức 
ñộ thiệt hại và biện pháp khắc phục các thiếu sót. Sau khi ñiều tra xong phải gửi 
báo cáo (kèm theo biên bản kiểm tra) lên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp. 

Mục 2. CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT SỰ CỐ 

ðiều 90. Mục tiêu và yêu cầu 

1. Phải cấp tốc thực thi ngay sau khi phát hiện sự cố và ñảm bảo các yêu cầu:  

a) Cứu người bị nạn nhanh nhất khi gặp sự cố; 

b) Giải quyết (thủ tiêu) sự cố nhanh nhất và ngăn chặn sự phát triển của nó; 

c) Phù hợp với tình trạng của mỏ trong từng thời ñiểm tưng ứng. 

2. Các phương tiện thiết bị kỹ thuật, vật tư, tổ chức và lực lượng tham gia 
giải quyết sự cố:  

a) Các phương tiện thiết bị kỹ thuật, vật tư, lực lượng có trong kế hoạch huy 
ñộng ñể giải quyết sự cố phải luôn trong tình trạng tốt, ñủ số lượng và sẵn sàng 
tham gia nhanh nhất khi ñược huy ñộng; 

b) Những người có trách nhiệm thực hiện các biện pháp giải quyết sự cố phải 
biết cách sử dụng trang thiết bị liên quan ñến giải quyết sự cố, tối thiểu một trong 
các thiết bị: Máy hàn, kích, máy cẩu, xe ủi, máy xúc... một cách hợp lý và có hiệu 
quả;  

c) Sự tham gia phối hợp ứng cứu nhanh nhất của Trung tâm cấp cứu mỏ 
chuyên trách và các ñơn vị hỗ trợ trên ñịa bàn khi cần thiết. 

ðiều 91. Kế hoạch giải quyết sự cố mỏ lộ thiên 

1.Nội dung kế hoạch giải quyết sự cố mỏ lộ thiên bao gồm: Dự kiến các tình 
huống sự cố có thể xảy ra; phương án huy ñộng nhân lực, phương tiện thực hiện 
các biện pháp xử lý ban ñầu; tổ chức cấp cứu người bị nạn, hạn chế sự cố lan rộng, 
hạn chế hậu quả; cô lập khu vực nguy hiểm và kiểm soát an toàn, an ninh; tổ chức 
tiến hành diễn tập giải quyết sự cố ñịnh kỳ hàng năm. 

2. Người phụ trách kỹ thuật an toàn mỏ phải nghiên cứu, xây dựng và phổ 
biến kế hoạch giải quyết sự cố cho các phân xưởng và những người có liên quan 
khi kế hoạch có hiệu lực. Các nhân viên kỹ thuật phải hiểu biết về trách nhiệm và 
nhiệm vụ liên quan khi tham gia vào công tác giải quyết sự cố. Sau khi ñã ñược 
nghe phổ biến quy tắc hành ñộng mọi người phải ký vào sổ hướng dẫn an toàn. 

3. Kế hoạch giải quyết sự cố sau khi ñược duyệt phải phổ biến và lưu giữ cho 
phòng ñiều khiển sản xuất, các phân xưởng và các phòng ban có liên quan của mỏ. 



4. Hướng dẫn nội dung phần hành ñộng của kế hoạch giải quyết sự cố. 

4.1. Bản ñồ công nghệ khai thác toàn bộ khu mỏ thu nhỏ phải ñược thể hiện:  

a) Hệ thống mở vỉa và khai thác; 

b) Các thông số của hệ thống khai thác hiện có và lối liên thông giữa các 
tầng với nhau; 

c) Vị trí các bãi thải; 

d) ðường ô tô vận chuyển ñất ñá, khoáng sản; 

ñ) Vị trí các thiết bị ñang làm việc, hệ thống cung cấp ñiện, hệ thống bơm 
thoát nước, phòng ñiều khiển sản xuất mỏ, trạm trực y tế, văn phòng các phân 
xưởng; vị trí tập kết các phương tiện, thiết bị, dụng cụ phục vụ cứu người và giải 
quyết sự cố; 

e) Các vị trí của từng thiết bị, từng công trình ñược mang một ký hiệu quy 
ước trên bản ñồ kế hoạch giải quyết sự cố; 

g) Hệ thống thông tin, tín hiệu liên lạc. 

4.2. Các sự cố giả ñịnh của phần hành ñộng của kế hoạch giải quyết sự cố 
phải lập cho các trường hợp sau: 

a) Ngập mỏ: ðối với các mỏ khai thác dưới mức thông thuỷ tự nhiên; 

b) Tụt lở tầng vùi lấp người và thiết bị; 

c) Ô tô rơi xuống bãi thải khi ñổ thải; 

d) Than hoặc khoáng sản, cháy do tác ñộng của con người và do tự cháy; 

ñ) Cháy thiết bị, cháy công trình (ô tô, máy xúc, trạm biến áp, nhà xưởng...); 

e) ðiện giật khi sửa chữa ñường dây ñiện trên không; 

g) Tuỳ theo tính chất ñặc ñiểm và nơi xảy ra sự cố, mức ñộ nguy hiểm của sự 
cố ñể ñề ra các bịên pháp cụ thể, sát thực. Trong các sự cố giả ñịnh của kế hoạch 
giải quyết sự cố cần dự tính ñến các biện pháp giải quyết thực hiện chính.  

ðiều 92. Công tác giải quyết sự cố  

1. Trách nhiệm của những người tham gia giải quyết sự cố 

1.1. Giám ñốc ñiều hành mỏ:  

1.1.1. Xây dựng lập kế hoạch giải quyết sự cố phải phù hợp với tình trạng 
hoạt ñộng thực tế của mỏ.  

1.1.2. Giám ñốc ñiều hành mỏ giải quyết sự cố có trách nhiệm cao nhất, các 
công việc cụ thể như sau:  



a) Ngay lập tức cho thực hiện các biện pháp ñã ñược dự kiến trong phần 
hành ñộng của kế hoạch giải quyết sự cố và kiểm tra việc thực hiện; 

b) Có mặt thường trực tại ñịa ñiểm chỉ huy giải quyết sự cố cho ñến khi giải 
quyết xong sự cố; 

c) Kiểm tra việc thông báo, gọi ñội cấp cứu mỏ chuyên trách và bán chuyên 
trách; ñội cứu hoả; 

d) Xác ñịnh rõ số người bị nạn do sự cố, vị trí của họ trong vùng sự cố; tính 
chất và mức ñộ của sự cố; 

e) Chỉ ñạo trực tiếp các ñơn vị, cá nhân cứu người bị nạn và giải quyết sự cố; 

f) Cùng với ñội trưởng ñội cấp cứu mỏ nghiên cứu làm rõ thêm kế hoạch 
hành ñộng cứu người và giải quyết sự cố; giao cho ñội trưởng lực lượng cấp cứu 
mỏ văn bản về nhiệm vụ cứu người và giải quyết sự cố; 

g) Nhận thông tin và xử lý thông tin về công tác cấp cứu và kiểm tra hoạt 
ñộng của các nhân viên hành chính, kỹ thuật theo kế hoạch hành ñộng giải quyết sự 
cố; 

h) Chỉ ñịnh ñội trưởng ñội cấp cứu mỏ và lực lượng tham gia giải quyết sự 
cố; 

i) Người lãnh ñạo giải quyết sự cố có thể ñề nghị lãnh ñạo cơ quan quản lý 
trực tiếp có thẩm quyền (như Tập ñoàn, Tổng công ty, Công ty) thành lập Hội ñồng 
tư vấn về công tác cứu người và giải quyết sự cố; tuy nhiên ñiều ñó không thay thế 
ñược trách nhiệm của lãnh ñạo trực tiếp ñơn vị xảy ra sự cố ñể ñưa ra các quyết 
ñịnh ñúng ñắn và kịp thời ñối với việc cứu người và giải quyết sự cố; 

k) Trong thời gian tiến hành giải quyết sự cố, tại trụ sở chỉ huy chỉ gồm có 
những người liên quan trực tiếp công tác giải quyết sự cố làm nhiệm vụ chỉ huy. 

1.2. Phòng ñiều khiển sản xuất 

a) Nhận ñược thông tin sự cố phải thông báo ñến các cá nhân, cơ quan chức 
năng theo danh sách quy ñịnh trong kế hoạch giải quyết sự cố (tại Phụ lục- Bảng 
2); 

b) Khi nhận ñược thông tin về sự cố cho ñến khi Giám ñốc ñiều hành mỏ tới, 
Trực ca Phòng ñiều khiển sản xuất mỏ phải thực hiện các nhiệm vụ của người lãnh 
ñạo công tác giải quyết sự cố, chịu trách nhiệm về công tác giải quyết sự cố theo 
quy ñịnh về trách nhiệm của Giám ñốc ñiều hành mỏ trong kế hoạch giải quyết sự 
cố. Trong trường hợp này vị trí chỉ huy công tác giải quyết sự cố ñặt ở Phòng ñiều 
khiển mỏ. 

Khi Giám ñốc ñiều hành mỏ tới vị trí chỉ huy công tác giải quyết sự cố, Trực 
ca Phòng ñiều khiển sản xuất mỏ phải báo cáo về tình hình công tác giải quyết sự 
cố và chịu sự lãnh ñạo của Giám ñốc ñiều hành mỏ. 



1.3. ðội trưởng ñội cấp cứu mỏ bán chuyên của mỏ 

a) Khi nhận ñược thông tin sự cố lập tức huy ñộng lực lượng, phương tiện, 
thiết bị, dụng cụ ñến ngay trụ sở chỉ huy công tác giải quyết sự cố và báo cáo sự có 
mặt của mình với người lãnh ñạo giải quyết sự cố ñể nhận nhiệm vụ; 

b) Trực tiếp chỉ huy công việc cứu người và giải quyết sự cố theo các biện 
pháp ghi trong kế hoạch giải quyết sự cố, thực hiện các nhiệm vụ do lãnh ñạo công 
tác giải quyết sự cố giao cho. Lập phương án và tổ chức công tác cấp cứu mỏ và 
chịu trách nhiệm thực hiện công việc; 

c) Bố trí người trực ñiện thoại ở Trung tâm chỉ huy và nơi giải quyết sự cố ñể 
liên lạc thường xuyên trong suốt quá trình cứu người và giải quyết sự cố;  

d) Bố trí trạm gác ở những vị trí cần thiết ñể ngăn chặn người không có 
nhiệm vụ vào trong vùng ñang có sự cố (trừ những người làm nhiệm vụ giải quyết 
sự cố); 

ñ) Lập sơ ñồ công việc của các kỹ thuật viên và lực lượng lao ñộng của mỏ 
nếu thấy khả năng giải quyết sự cố kéo dài;  

e) Thông báo một cách có hệ thống cho người lãnh ñạo công tác giải quyết 
sự cố biết về các hoạt ñộng cứu người và giải quyết sự cố và nhận mệnh lệnh của 
người lãnh ñạo giải quyết sự cố ñể thực hiện. 

1.4. Quản ñốc, Phó quản ñốc khai trường, phân xưởng xảy ra sự cố 

a) Ngay lập tức, trực tiếp hoặc qua các nhân viên của phân xưởng thông báo 
cho người lãnh ñạo công tác giải quyết sự cố biết về vị trí của mình; Sau khi ñến 
hiện trường nơi xảy ra sự cố phải kiểm tra ñếm số người làm việc trong ca, nắm 
chắc tình hình sự cố, ñồng thời tham gia lãnh ñạo các hoạt ñộng cứu người và giải 
quyết sự cố;  

b) Huy ñộng lực lượng, vật tư, thiết bị, dụng cụ của phân xưởng ñể tham gia 
cứu người và giải quyết sự cố. 

1.5. Các Phó giám ñốc mỏ 

a) Sau khi nhận ñược tin báo về sự cố phải ngay lập tức có mặt tại mỏ và báo 
cáo sự có mặt của mình cho người lãnh ñạo giải quyết sự cố (Giám ñốc ñiều hành 
mỏ); nhận nhiệm vụ và chịu sự lãnh ñạo trực tiếp của Giám ñốc ñiều hành mỏ; 

b) Chỉ ñạo thực hiện các công việc ñược Giám ñốc ñiều hành mỏ giao trong 
kế hoạch giải quyết sự cố và thường xuyên báo cáo kết quả công việc do mình phụ 
trách cho Giám ñốc ñiều hành mỏ. 

1.6. Trưởng phòng y tế hoặc Trưởng trạm y tế của mỏ 



a) Khi biết hoặc nhận ñược tin báo về sự cố phải khẩn trương tổ chức lực 
lượng y tế tới khu vực xảy ra sự cố cùng với các thiết bị, dụng cụ y tế và thuốc 
men; 

b) Tổ chức trực y tế liên tục 24/24 h ñể cấp cứu người bị nạn, ñưa người bị 
nạn vào bệnh viện. 

1.7. Các trưởng phòng an toàn, kỹ thuật công nghệ, cơ ñiện vận tải và các 
trường phòng khác ngay lập tức có mặt tại nơi xảy ra sự cố, thông báo sự có mặt 
của mình cho người lãnh ñạo công tác giải quyết sự cố và nhận nhiệm vụ do người 
lãnh ñạo giải quyết sự cố giao. 

Chương VIII 

CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG BÃO LỤT, CHỐNG SÉT, CHỐNG 
CHÁY 

ðiều 93. Kế hoạch phòng chống bão lụt, chống sét  

1. Các mỏ lộ thiên ñang trong thời gian xây dựng cơ bản hoặc ñang sản xuất 
ñều phải lập kế hoạch phòng chống bão lụt, chống sét hàng năm. 

2. Kế hoạch phòng chống bão lụt, chống sét phải bao gồm các công việc, 
biện pháp và chi phí có liên quan ñến việc công tác phòng chống bão lụt, chống sét 
ñể mỏ ñủ ñiều kiện hoạt ñộng bình thường, an toàn trong mùa mưa bão: 

a) Các công việc trong kế hoạch phải ñược thực hiện xong trước mùa mưa 
bão;  

b) Mỏ phải thành lập Ban chỉ ñạo phòng chống bão lụt, chống sét ñể chỉ ñạo 
công tác phòng chống bão lụt, chống sét của mỏ . 

ðặc biệt trong mùa mưa bão phải thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm tra 
thường xuyên công tác phòng chống bão lụt, chống sét của ñơn vị mình. 

3. Sau khi kế hoạch phòng chống bão lụt, chống sét ñược duyệt mỏ phải có 
trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch theo ñúng nội dung và tiến ñộ ñã quy ñịnh. 

ðiều 94. Triển khai phòng chống bão lụt, chống sét  

1. Công tác phòng chống lụt bão, chống sét phải thực hiện theo quy ñịnh của 
văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và của các Bộ, ngành liên quan.  

2. Mỏ phải thực hiện khảo sát thăm dò, có biện pháp phòng ngừa các tổ mối 
trong thân ñập; hiện tượng cát chảy trong thân ñập và kiểm tra hệ thống tiêu nước.  

Mương máng, rãnh thoát nước, các trạm bơm nước phải ñược sửa chữa, củng 
cố hoặc thi công xong trước mùa mưa bão. 

3. Nếu mỏ sử dụng các trạm phát ñiện diezel ñể cấp ñiện cho máy bơm thì 
phải chuẩn bị sẵn sàng nhiên liệu, người vận hành máy, các nhu cầu cần thiết khác. 



4. Các kho và bãi chứa sản phẩm phải bố trí ở nơi không bị ngập lụt do mưa 
lũ gây ra, phải có hệ thống thoát nước ở xung quanh kho, bãi chứa.  

Các trang thiết bị dự phòng, sửa chữa phải ñặt ở vị trí an toàn không bị tụt 
lún và không bị ngập nước hoặc có nước chảy qua khi có mưa bão. 

5. Trước mùa mưa (một tháng) phải kiểm tra, xem xét các khu vực dễ bị tụt 
lở khi có mưa bão, lập kế hoạch giải quyết sớm hoặc khoanh vùng nguy hiểm 
không cho người hoặc thiết bị xe máy vào vùng nguy hiểm ñó. 

6. Các phương án sản xuất, xây dựng cơ bản trong mùa mưa bão phải lập các 
tình huống dự phòng, chuẩn bị sẵn sàng lối rút cho máy móc, thiết bị ra khỏi chỗ có 
thể bị ngập nước, nguy hiểm. ðối với các thiết bị sử dụng ñiện làm việc ở ñáy mỏ, 
phải thực hiện phương án rút lên cao trước khi bị cắt, mất ñiện do mưa bão gây ra. 

7. Sau mỗi trận mưa, bão, lũ lụt phải tổ chức kiểm tra toàn bộ các công trình, 
nhà xưởng, kho bãi chứa sản phẩm, tầng khai thác và các công trình cấp thoát 
nước, ngăn nước, nếu phát hiện hư hỏng thì phải kịp thời sửa chữa. 

8. Trước mùa mưa bão phải kiểm tra công tác phòng chống sét, củng cố lại 
các ñường dây tải ñiện (cao thế và hạ thế) hệ thống tiếp ñất, hệ thống thông tin liên 
lạc trong phạm vi quản lý của ñơn vị. 

9. Thường xuyên phải kiểm tra và thử nghiệm các thiết bị bảo vệ, phương 
tiện làm việc trong các trạm ñiện theo quy ñinh; ñồng thời kiểm tra các nhà xưởng, 
kho bãi chứa sản phẩm, tiến hành sửa chữa kịp thời những hư hỏng, phòng tránh 
sập ñổ công trình, tốc mái hoặc bị dột khi mưa bão. 

ðiều 95. Công tác phòng cháy chữa cháy 

1. Các quy ñịnh chung: 

1.1. Việc thiết kế xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng; vận chuyển, 
bảo quản, vận hành và sử dụng thiết bị ñiện, trạm ñiện và nguyên vật liệu dễ cháy 
nổ trong mỏ phải tuân theo văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và Luật 
Phòng cháy và chữa cháy hiện hành. 

1.2. Căn cứ các quy phạm, quy chuẩn hiện hành, ñối tượng tài nguyên khai 
thác và ñiều kiện thực tế của mỏ; mỏ phải ban hành: 

a) Nội quy về công tác phòng cháy chữa cháy; 

b) Phương án phòng cháy chữa cháy của mỏ; Phương án này phải ñược sự 
thống nhất của cơ quan cảnh sát phòng chống chữa cháy ñịa phương sở tại. 

1.3. Mỏ phải xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy của mỏ và huấn 
luyện, luyện tập ñịnh kỳ theo phương án ñã ñược duyệt; phải trang bị ñủ phương 
tiện chữa cháy phù hợp với công tác chữa cháy của ñơn vị mình. 



2. ðể lập phương án phòng cháy chữa cháy của mỏ, trên cơ sở các quy phạm 
quy ñịnh hiện hành về công tác phòng chống chữa cháy, phải ñảm bảo những yêu 
cầu quy ñịnh sau: 

a) Căn cứ vào loại khoáng sản khai thác và ñiều kiện thực tế của mỏ ñể soạn 
thảo ban hành nội quy về công tác phòng cháy chữa cháy; 

b) Phương án phòng cháy, chữa cháy của mỏ phải ñược sự thoả thuận của cơ 
quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy ñịa phương sở tại; 

c) Mỏ phải xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy và ñịnh kỳ huấn 
luyện, tập luyện theo phương án ñã ñược duyệt; 

d) Phải trang bị ñầy ñủ phương tiện, thiết bị, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy 
ñảm bảo yêu cầu theo quy ñịnh cho công tác phòng cháy chữa cháy. Các phương 
tiện, dụng cụ phải bố trí, sắp xếp ñúng nơi quy ñịnh. 

3. Công tác phòng chống chữa cháy của mỏ: 

a) Xung quanh kho, bãi chứa sản phẩm dễ bốc cháy phải tạo vành ñai phát 
quang có kích thước an toàn theo quy ñịnh; 

b) Mỏ có trách nhiệm phối hợp và thống nhất kế hoạch phòng chữa cháy với 
cơ quan ñịa phương sở tại và ñề ra các biện pháp ngăn chặn phá rừng, ñốt rừng; 

c) Mỏ phải quy ñịnh cụ thể những nơi, khu vực không ñược dùng ngọn lửa 
trần và phải có treo bảng “Cấm lửa”. 

d) Không ñược ñốt lửa trực tiếp trên các tầng than, kho bãi chứa than hoặc 
khoáng sản dễ cháy. 

Không ñược ñể dầu mỡ, dẻ lau máy, thiết bị dễ cháy nổ trong phòng ñặt 
máy; 

e) Khi dập tắt ñám cháy dầu, cháy dây ñiện, cháy ở máy biến thế dầu và ở 
các bộ phận khác phải lập tức cắt ñiện vào khu vực cháy, ñồng thời phải dùng cát 
và thiết bị chuyên dùng thích hợp ñể dập tắt ñám cháy. 

Chương IX 

VỆ SINH CÔNG NGHIỆP VÀ Y TẾ 

ðiều 96. Phòng chống bụi và khí ñộc 

1. Quy ñịnh về khử bụi và khí ñộc 

1.1. ở nơi làm việc tỷ lệ bụi trong không khí không ñược quá tiêu chuẩn cho 
phép (hàm lượng cho phép ñối với bụi không có SiO2 là 10 mg/m3). 

Khi tỷ lệ bụi và khí ñộc trong không khí cao hơn tiêu chuẩn cho phép phải áp 
dụng các biện pháp ñể giảm bụi và khí ñộc. 



1.2. Nguyên tắc chung ñể chống bụi, giảm sự ảnh hưởng tác hại của bụi một 
cách chủ ñộng là phải áp dụng các phương pháp sản suất ít sinh ra bụi. 

1.3. ở các mỏ khai thác lộ thiên cần nghiên cứu áp dụng các biện pháp phòng 
chống bụi và khí ñộc. ðặc biệt là mỏ lộ thiên khai thác xuống sâu phải tập trung 
nghiên cứu và ứng dụng biện pháp giảm bụi và khí ñộc; chủ yếu dùng các biện 
pháp thông gió ñể giảm bụi, giảm khí ñộc ở dưới moong sâu. 

1.4. Những mỏ có phát sinh nhiều bụi và khí ñộc phải tổ chức lực lượng 
chuyên trách ñể làm nhiệm vụ: 

a) Thường kỳ và ñột xuất thực hiện việc kiểm tra thành phần không khí ñể 
xác ñịnh lượng bụi và khí ñộc; 

b) Thực hiện các biện pháp chống bụi, chống khí ñộc tích tụ ñọng lại; 

c) Quản lý và vận hành các thiết bị thông gió, các phương tiện kiểm tra ño 
lường nồng ñộ bụi và khí ñộc; 

d) Kiểm tra, hướng dẫn người lao ñộng sử dụng các trang thiết bị chống bụi, 
chống khí ñộc cá nhân. 

2. Công tác khoan nổ mìn, khi khoan bằng các loại búa khoan khí ép phải lấy 
phoi khoan bằng hỗn hợp nước - hơi. 

3. Không ñược thổi phoi khoan khô trực tiếp ra ngoài khí quyển, bụi phoi 
phải ñược thu gom qua bộ phận thu bụi phoi khoan. Khi ñang sử dụng máy khoan 
xoay cầu nếu phát hiện thấy bộ phận thu và xử lý phoi khoan bị hư hỏng thì phải 
ngừng ngay máy khoan. 

4. Các tuyến ñường vận tải của mỏ phải thường xuyên ñược tưới nước ñể 
giảm bụi, nhất là những ngày trời nắng và những ngày khô hanh; ñặc biệt ở những 
ñoạn ñường gần các khu vực làm việc, ñang hoạt ñộng sản xuất và gần khu dân cư.  

5. Trong trường hợp chưa có ñủ các phương tiện tưới nước (hoặc không có 
ñiều kiện ñầu tư) các thiết bị giảm bụi, thì người lao ñộng phải sử dụng các phương 
tiện bảo hộ cá nhân như khẩu trang, bình lọc bụi cá nhân; mỏ ñồng thời phải tăng 
cường xử lý, che chắn những nơi phát sinh ra bụi. 

6. ðịnh kỳ (hàng quý) mỏ phải tiến hành ño nồng ñộ bụi trong không khí ở 
những nơi làm việc, lấy mẫu phân tích thành phần không khí ở những nơi có khả 
năng phát sinh bụi, khí ñộc thoát ra và phải có các biện pháp giải quyết cụ thể ñối 
với những kết quả mẫu phân tích. 

ðiều 97. Vệ sinh công nghiệp và y tế. 

1. Người sử dụng lao ñộng và người lao ñộng của mỏ ñều phải ñược phổ cập 
kiến thức về vệ sinh công nghiệp, vệ sinh phòng chống bệnh nghề nghiệp, phương 
pháp sơ cứu khi có người bị nạn. 



2. Nhà tắm (phòng vệ sinh) dành cho người lao ñộng phải ñược thiết kế ñảm 
bảo yêu cầu quy ñịnh, ñủ cho biên chế của ca sản xuất có số người làm việc ñông 
nhất, với thời gian (tắm) không quá 45 phút. Về mùa ñông phải ñảm bảo nước nóng 
cho người lao ñộng tắm rửa. 

3. Những khu vực làm việc ngoài trời của người lao ñộng, phải ñược che 
chắn tránh khi mưa nắng. 

4. Các trạm, phòng làm việc của máy trục, ca bin của các thiết bị khai thác, 
phương tiện vận tải hoạt ñộng trong môi trường nhiệt ñộ cao vào mùa hè cần ñược 
trang bị phương tiện thông gió, làm mát giảm nhiệt ñộ tới mức thích hợp ñể ñảm 
bảo sức khoẻ cho người lao ñộng, người vận hành máy ñạt ñược năng suất cao và 
lao ñộng an toàn. 

5. Mỏ có trách nhiệm bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ từng người lao 
ñộng; Một số ngành nghề ñộc hại, nặng nhọc, bị ảnh hưởng nhiều do ñộ rung, tiếng 
ồn,.. mỏ phải có kế hoạch tổ chức làm việc thay ñổi luân phiên và khám sức khoẻ 
theo ñịnh kỳ, mỗi năm ít nhất một lần cho người lao ñộng. 

6. Các mỏ lộ thiên phải tổ chức các trạm y tế theo ñúng quy ñịnh của pháp 
luật. Các trạm y tế này phải có ñủ thuốc, dụng cụ cần thiết ñể cấp cứu và phải có 
nhân viên y tế thường trực trong suốt các ca làm việc của mỏ. 

Trạm y tế phải có ñiện thoại liên lạc trực tiếp với bệnh xá, bệnh viện gần 
nhất và với Cơ sở y tế ñịa phương sở tại. 

Chương X 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, PHỤC HỒI MẶT ðẤT 

ðiều 98. Bảo vệ môi trường sinh thái  

1. Khi khảo sát, thăm dò, ñầu tư xây dựng cơ bản và khai thác tài nguyên 
khoáng sản bằng phương pháp lộ thiên phải tuân theo Luật Bảo vệ Môi trường, 
Luật Khoáng sản và các văn bản pháp quy hiện hành. 

2. Việc quy hoạch, thiết kế mỏ lộ thiên phải: 

a) Sử dụng ñất ñai một cách tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả cho mục ñích mở 
khai trường, xây dựng bãi thải cũng như các công trình công nghiệp và dân dụng có 
liên quan khác; 

b) Không xâm phạm các khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt ñộng khoáng 
sản quy ñịnh tại ðiều 20 và 21 của Nghị ñịnh 160/2005/Nð-CP hướng dẫn thi hành 
một số ñiều của Luật Khoáng sản và khoản 6 ðiều 1 Nghị ñịnh số 07/2009/Nð-CP 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh 160/2005/Nð-CP; 

c) Bố trí tổng mặt bằng khu mỏ sao cho hoạt ñộng của công trình này không 
làm ảnh hưởng tới hoạt ñộng của công trình khác về môi trường, như: bụi, tiếng ồn, 
ñiều kiện giao thông và các yếu tố gây mất an toàn khác; 



d) Quy hoạch hệ thống thoát nước và tháo khô mỏ sao cho phù hợp với hệ 
thống thoát nước toàn khu vực và không làm ảnh hưởng ñến các hoạt ñộng sản xuất 
của ñơn vị khác. Hệ thống mương rãnh thoát nước phải ñảm bảo làm việc chắc 
chắn, an toàn và ñáp ứng cho thời ñiểm khối lượng nước thải của mỏ là lớn nhất; 

e) Quy hoạch ñủ diện tích cần thiết cho việc trồng cây xung quanh các khu 
vực: dân cư, văn phòng, nhà xưởng, ñường cố ñịnh và bãi thải...;  

g) Tiến hành các hoạt ñộng ñánh giá tác ñộng môi trường và lập văn bản 
pháp lý ( Bản Cam kết bảo vệ môi trường - CKBVMT, Báo cáo ðánh giá tác ñộng 
môi trường - ðTM, Báo cáo ðánh giá môi trường chiến lược - ðMC) trình cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Khi thi công các công trình phục vụ và khai thác mỏ phải: 

3.1. Ưu tiên sử dụng các thiết bị hiện ñại, ít gây ô nhiễm và công nghệ tiên 
tiến, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường trong quá trình thi công các 
công trình và khai thác mỏ ; 

3.2. Có các công trình nhằm ngăn chặn không cho ñất ñá từ những hoạt ñộng 
khai thác trôi lấp xuống các công trình, hồ, ñập, sông suối hoặc khu vực dân sinh.. 
ở phía dưới. 

3.3. áp dụng các biện pháp nhằm hạn chế phát sinh, thải bụi và các khí ñộc 
hại vào môi trường không khí trong quá trình khoan, nổ mìn, xúc bóc, vận tải và 
thải ñá; 

3.4. áp dụng các giải pháp xử lý ô nhiễm nước thải từ mỏ thích hợp (tuỳ theo 
chất lượng nước thải của mỏ thiết kế và yêu cầu của nguồn tiếp nhận) ñể ñạt chất 
lượng cho phép trước khi sử dụng hoặc hoà mạng thuỷ văn khu vực;  

3.5. Không ñược ñổ thải dầu mỡ ra bất cứ khu vực nào trong và xung quanh 
phạm vi mỏ; các nguồn dầu mỡ thải ra sau khi sử dụng phải có biện pháp thu hồi và 
tái sinh hoặc huỷ thải ñúng nơi quy ñịnh; 

3.6. ðổ thải ñất ñá ñúng vị trí và theo phân tầng nhằm chống trượt lở và tạo 
ñiều kiện thuận lợi cho việc trồng cây phủ xanh bãi thải. Rác thải sinh hoạt phải 
ñược thu gom, phân loại ñể tái sử dụng hoặc tiêu huỷ, chôn giữ ñúng nơi quy ñịnh. 

3.7. Các chất thải nguy hại (acquy hỏng, hoá chất phế thải,...) phải ñược xử 
lý theo ñúng quy ñịnh của Nghị ñịnh hiện hành (tại ðiều 20 của Nghị ñịnh 
80/2006/Nð-CP). 

3.8. Các khoáng sản khai thác khi cháy phát thải các chất khí ñộc hại, có hàm 
lượng vượt quá tiêu chuẩn cho phép nhất thiết phải ñược bảo quản an toàn và 
không cho phép sử dụng trực tiếp trong ñời sống, sinh hoạt của cộng ñồng. 

3.9. Các khoáng sản và chất thải, nước thải, khí thải có phóng xạ, thì phải: 

a) Báo cáo cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền ñể quản lý; 



b) Bảo quản, vận chuyển và huỷ bỏ theo quy ñịnh hiện hành của pháp luật; 

c) Trang bị các phương tiện, thiết bị ño kiểm tra ñể phát hiện kịp thời sự ô 
nhiễm vượt giới hạn cho phép; 

4. Trong quá trình hoạt ñộng, mỏ lộ thiên ñịnh kỳ phải kiểm tra chất lượng 
môi trường (ñất, nước, không khí, dịch ñộng bờ mỏ và bãi thải,...) và sức khoẻ công 
nhân làm việc trong mỏ theo quy ñịnh hiện hành của pháp luật.  

ðiều 99. Phục hồi mặt ñất sau khai thác  

1. Trong quá trình lập dự án khai thác mỏ, phải tiến hành xây dựng ñề án cải 
tạo phục hồi môi trường sau khi kết thúc mỏ theo quy ñịnh hiện hành (Quyết ñịnh 
của Thủ tướng Chính phủ số 71/2008/Qð-TTg). 

2. Việc cải tạo phục hồi mặt ñất ñối với khu vực ñã khai thác, tuỳ theo ñiều 
kiện cụ thể mà có 3 phương án thực hiện: 

a) Lấp ñầy, trả lại mặt bằng gần giống như nguyên thuỷ; 

b) Cải tạo thành hồ chứa nước, có ñê bao quanh ñể ngăn súc vật vào ; 

c) San gạt bằng phẳng cục bộ theo ñịa hình hiện có ñể phủ xanh hoặc chuyển 
ñổi mục ñích sử dụng ñất; 

3. Việc cải tạo phục hồi ñối với bãi thải ñất ñá, sau khi kết thúc khai thác, 
tiến hành san gạt và phủ ñất mầu các tầng thải; phủ xanh hoặc sử dụng các biện 
pháp khác phù hợp với ñặc ñiểm thổ nhưỡng và ñịa hình khu vực. 

ðối với bãi thải quặng ñuôi: phải xây dựng hệ thống thoát nước phù hợp, san 
gạt, phủ ñất mầu và trồng cây xanh hoặc trả lại diện tích cho canh tác (trong ñiều 
kiện cho phép). 

4. ðối với các mỏ khai thác lộ thiên có nguy cơ phát sinh nước thải axít:  

a) Nếu có thể lấp ñầy thì sau ñó phải có biện pháp chống thẩm thấu, phủ lên 
toàn bộ diện tích ñã lấp bằng một lớp vật liệu có ñộ thẩm thấu thấp (thường là sét, 
với chiều dày 60 ÷ 80cm) và lu lèn ñạt ñộ thẩm thấu nhỏ hơn 1 x 10-6 cm/s, phủ ñất 
mặt và trồng cây xanh.  

b) Nếu không lấp ñầy thì phải làm ngập nước vĩnh viễn ñể tránh tác nhân ôxy 
hoá và làm ñê bao quanh ñể ñề phòng nguy hiểm cho người và súc vật.  

c) Nếu khu vực ñã khai thác có dạng ñịa hình không phải moong sâu thì sau 
khi san gạt bằng phẳng cục bộ theo ñịa hình hiện có, phải tiến hành phủ lên ñó một 
lớp vật liệu có ñộ thẩm thấu thấp và lu lèn ñạt ñộ thẩm thấu nhỏ hơn 1 x 16-6 cm/s, 
sau ñó có thể trồng cây xanh, trồng cỏ hoặc thay ñổi mục ñích sử dụng ñất; 

d) ðối với mỏ có nguy cơ phát sinh nước thải axít thì ñáy của bãi thải cũng 
như bề mặt của bãi thải sau khi kết thúc thải ñều phải gia cố bằng một lớp vật liệu 



có ñộ thẩm thấu thấp và lu lèn ñạt ñộ thẩm thấu nhỏ hơn 1 x 10-6, sau ñó phủ ñất 
mầu lên trên và trồng cỏ hoặc trồng cây xanh. 

5. Khai thác mỏ ở vùng ñất ñai canh tác hoặc trồng cây công nghiệp, khi mỏ 
kết thúc có ñiều kiện lấp ñầy khu vực ñã khai thác, thì trong quá trình khai thác mỏ 
phải có biện pháp lưu giữ và bảo quản lớp ñất mầu ñể sử dụng vào việc phục hồi 
ñất trồng trọt khi hoàn nguyên môi trường. 

Chương XI 

QUẢN LÝ CÔNG TÁC AN TOÀN MỎ LỘ THIÊN 

ðiều 100. Tổ chức quản lý công tác an toàn mỏ 

ðể công tác an toàn mỏ hoạt ñộng có hiệu quả, ñảm bảo theo ñúng quy ñịnh 
văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, các ñơn vị xây dựng và hoạt ñộng khai 
thác, các mỏ lộ thiên phải thực hiện công việc chính như sau: 

1. Thành lập bộ phận kỹ thuật an toàn mỏ và giao cho cán bộ chuyên trách 
công tác an toàn dưới sự chỉ ñạo trực tiếp của Giám ñốc ñiều hành mỏ; chức năng, 
nhiệm vụ công tác an toàn do Giám ñốc mỏ phân công. 

2. Xây dựng nội quy, quy chế quản lý công tác an toàn và bảo hộ lao ñộng.  

3. Xây dựng quy trình, biện pháp an toàn, vệ sinh lao ñộng, phòng chống 
cháy nổ, phòng chống bão lụt, chống sét và quản lý theo dõi việc kiểm ñịnh, cấp 
giấy phép sử dụng ñối với các ñối tượng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ 
sinh lao ñộng. 

4. Xây dựng kế hoạch an toàn - bảo hộ lao ñộng hàng năm và phối hợp ñôn 
ñốc, kiểm tra việc thực hiện trong toàn mỏ.  

5. Phổ biến các chế ñộ, chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn và 
vệ sinh lao ñộng của Nhà nước hiện hành; các nội quy, quy chế về an toàn - bảo hộ 
lao ñộng của ngành, của mỏ ñến người lao ñộng. 

6. Tổ chức các hoạt ñộng tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao ñộng 
và theo dõi, giám sát việc thực hiện.  

7. Tổ chức huấn luyện ñịnh kỳ về công tác an toàn - bảo hộ lao ñộng cho 
người lao ñộng.  

Hướng dẫn an toàn cho khách ñến thăm quan, thực tập và làm việc tại mỏ. 

8. Tổ chức ño ñạc quan trắc các yếu tố ñộc hại trong môi trường lao ñộng, 
theo dõi tình hình bệnh tật, tai nạn lao ñộng, ñề xuất với chủ mỏ các biện pháp quản 
lý, chăm sóc bảo vệ sức khoẻ, an toàn cho người lao ñộng. 

9. Tổ chức ñiều tra và thống kê các vụ tai nạn lao ñộng, sự cố xảy ra ở mỏ; 
phối hợp các bộ phận liên quan ñề xuất các giải pháp khắc phục. 



10. Kiểm tra việc chấp hành các chế ñộ, quy ñịnh về bảo hộ lao ñộng; tiêu 
chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao ñộng trong phạm vi của mỏ và ñề xuất các biện 
pháp khắc phục.  

11. Tổng hợp và báo cáo với chủ mỏ giải quyết kịp thời các kiến nghị hoặc 
ñề xuất về công tác an toàn - bảo hộ lao ñộng của mỏ; và các kết luận, kiến nghị 
của các ñoàn thanh kiểm tra.  

12. Lập báo cáo về an toàn, bảo hộ lao ñộng theo quy ñịnh hiện hành. 

ðiều 101. Kiểm tra về an toàn - bảo hộ lao ñộng 

Trong quá trình sản xuất, các ñơn vị hoạt ñộng khai thác mỏ lộ thiên phải tổ 
chức ñịnh kỳ (hoặc ñột xuất) kiểm tra công tác an toàn - bảo hộ lao ñộng theo quy 
ñịnh hiện hành nhằm phát hiện kịp thời các thiếu sót về công tác an toàn, vệ sinh 
lao ñộng và những biện pháp khắc phục, xử lý sai phạm. 

ðiều 102. Thống kê, báo cáo sự cố - tai nạn lao ñộng. 

1. Các vụ tai nạn lao ñộng, sự cố ñều phải ñược thống kê và báo cáo lên cấp 
trên theo quy ñịnh của pháp luật và các văn bản quy phạm pháp quy hiện hành 
(Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT-BLðTBXH-BYT-TLðLðVN ngày 08 tháng 
03 năm 2005 hướng dẫn về thống kê báo cáo tai nạn lao ñộng). 

2. Những vụ tai nạn lao ñộng chết người, tai nạn nặng, sự cố nghiêm trọng 
ñều phải ñược ñiều tra xác ñịnh nguyên nhân, ñề ra biện pháp phòng ngừa tai nạn 
lao ñộng tái diễn, xác ñịnh sai phạm của những người có liên quan và xử lý nghiêm 
người có sai phạm (Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT-BLðTBXH-BYT-
TLðLðVN ngày 08 tháng 03 năm 2005 ). 

ðiều 103. Công tác nghiên cứu khoa học, áp dụng kỹ thuật an toàn. 

1. ðể ñảm bảo an toàn cho người, thiết bị và bảo vệ môi trường không ñược 
mua, nhập hoặc chuyển giao công nghệ, thiết bị quá cũ, lạc hậu hoặc có nguy cơ 
không ñảm bảo an toàn và gây ô nhiễm môi trường ñối với mỏ trong quá trình khai 
thác, vận chuyển hoặc chế biến khoáng sản. 

2. Công tác nghiên cứu khoa học, áp dụng kỹ thuật an toàn, ñược hiểu bao 
gồm: ðề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thực nghiệm, 
chuyển giao công nghệ, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, xây dựng biên soạn tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật an toàn, quy trình kỹ thuật,...; 

Các mỏ và các ñơn vị hoạt ñộng khai thác khoáng sản cần phải tiến hành 
nghiên cứu khoa học, ñầu tư các dự án chuyển giao công nghệ, áp dụng tiến bộ kỹ 
thuật an toàn mới ñể nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất kinh doanh 
và bảo ñảm an toàn lao ñộng. 

3. Những ñề tài nghiên cứu khoa học, dự án sản xuất thực nghiệm, chuyển 
giao công nghệ, áp dụng tiến bộ kỹ thuật an toàn thuộc lĩnh vực trọng ñiểm, ưu tiên 



ñược xem xét và hỗ trợ sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước hoặc vốn Nghiên 
cứu khoa học công nghệ tập trung của Ngành chủ quan (Tập ñoàn hoặc Tổng công 
ty,..) thì phải ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

4. Kế hoạch nghiên cứu khoa học, áp dụng tiến bộ kỹ thuật an toàn của mỏ 
hàng năm hoặc dài hạn (nhiều năm) phải do các bộ phận quản lý kỹ thuật an toàn 
mỏ, phối hợp các bộ phận liên quan xây dựng, ñề xuất và phải ñược Giám ñốc mỏ 
phê duyệt;  

5. Các nội dung chủ yếu của kế hoạch nghiên cứu khoa học, áp dụng tiến bộ 
kỹ thuật bao gồm: 

a) Nghiên cứu khoa học, dự án sản xuất thực nghiệm, chuyển giao công nghệ 
kỹ thuật an toàn của mỏ; Trong những nội dung nghiên cứu, dự án phải phân ra 
phần của mỏ tự làm, phần hợp tác các cơ quan thực hiện và phần tư vấn của cơ 
quan trong và ngoài nước; 

b) Kế hoạch áp dụng công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật mới hoặc triển 
khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu;  

c) Kế hoạch xây dựng biên soạn các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, 
ñịnh mức, quy trình kỹ thuật liên quan công tác kỹ thuật an toàn của mỏ; 

d) Kế hoạch hướng dẫn, tuyên truyền, tập huấn và các biện pháp kỹ thuật an 
toàn cần thiết mỏ phải ñưa vào áp dụng nhằm mang lại hiệu quả kinh tế - kỹ thuật 
và ñảm bảo an toàn. 

6. Công tác lập kế hoạch nghiên cứu khoa học, áp dụng tiến bộ kỹ thuật an 
toàn của mỏ (tại khoản 5 của ðiều 103 của Quy chuẩn này) và công việc triển khai 
thực hiện các nội dung nghiên cứu khoa học ñược thực hiện theo hướng dẫn qui 
ñịnh của Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản quy phạm pháp luật hiện 
hành.  

7. Khi kết thúc ñề tài nghiên cứu khoa học, dự án sản xuất thực nghiệm, 
chuyển giao công nghệ, áp dụng tiến bộ kỹ thuật an toàn và xây dựng biên soạn 
tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình kỹ thuật an toàn,..Mỏ phải tiến hành tổ chức ñánh 
giá, nghiệm thu kết quả của các ñề tài, dự án và ñặc biệt khuyến khích, ưu tiên, chú 
trọng ñến lĩnh vực tăng cường mức ñộ an toàn cho người, thiết bị và bảo vệ môi 
trường của mỏ. 

Chương XII 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 104. Các ñối tượng ñược quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 1 và các cơ quan 
quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan phải thực hiện nghiêm chỉnh 
theo ñúng các quy ñịnh của Quy chuẩn này. 



ðiều 105. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn ñề vướng mắc, các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân kịp thời phản ảnh về Bộ Công Thương ñể nghiên cứu, sửa ñổi, bổ 
sung.  

ðiều 106. Trong trường hợp các văn bản, quy phạm pháp luật viện dẫn trong 
Quy chuẩn này có sự thay ñổi, bổ sung hoặc thay thế thì việc thực hiện phải theo 
quy ñịnh của văn bản, quy phạm pháp luật hiện hành.  

ðiều 107. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy ñịnh của Quy chuẩn này, tuỳ 
theo tính chất, mức ñộ và hậu quả do các hành vi vi phạm gây ra sẽ bị xử lý, xử 
phạt vi phạm hành chính hoặc bồi thường, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy 
ñịnh của pháp luật hiện hành./. 

                                 KT BỘ TRƯỞNG 

                                 THỨ TRƯỞNG 

 

                               ðỗ Hữu Hào 



 

PHỤ LỤC 

PHÒNG NGỪA VÀ GIẢI QUYẾT SỰ CỐ 

A. TRÌNH TỰ CÔNG VIỆC THỰC HIỆN ðỂ HÀNH ðỘNG, KHI GIẢI 
QUYẾT SỰ CỐ (GIẢ ðỊNH XẢY RA SỰ CỐ TẠI MỎ LỘ THIÊN: SỰ CỐ DO 
MƯA LỚN TỤT LỞ TẦNG VÙI LẤP MÁY XÚC ðIỆN, TÀI XẾ BỊ KẸT 
TRONG MÁY), XEM TẠI BẢNG 1. 

Bảng 1 - Công việc thực hiện trong trường hợp có sự cố tại mỏ lộ thiên 

TT Các biện pháp cứu người và 
giải quyết sự cố 

Người chịu trách nhiệm thực hiện  
và người thực hiện 

I. Sự cố do mưa lớn tụt lở tầng vùi lấp máy xúc ñiện, tài xế bị kẹt trong máy 

1 Báo tin sự cố cho bộ phận ñiều 
hành chỉ huy sản xuất mỏ (trực 

tiếp hoặc ñiện thoại) 

- Bất kỳ ai phát hiện sự cố ñầu tiên 

2 Huy ñộng lực lượng cấp cứu và 
các lực lượng khác của mỏ ñến 
nơi xảy ra sự cố ñể làm nhiệm 

vụ 

- Bộ phận ñiều hành chỉ huy sản xuất 
của mò. 

- Người trực ca phòng ñiều khiển sản 
xuất. 

3 Cắt ñiện của máy xúc bị sự cố - Người phụ trách cơ ñiện mỏ 

- Người trực trạm ñiện 

4 ðưa người và thiết bị trong 
vùng sự cố ra vị trí an toàn 

- Người lãnh ñạo kế hoạch giải quyết 
sự cố (Giám ñốc ñiều hành mỏ) 

- Lực lượng cấp cứu mỏ bán chuyên, 
những người phụ trách, người lao ñộng 

ñược giao nhiệm vụ. 

5 Cứu người bị nạn - Người lãnh ñạo kế hoạch giải quyết 
sự cố (Giám ñốc ñiều hành mỏ). 

- Lực lượng cấp cứu mỏ bán chuyên và 
nếu cần phải huy ñộng lực lượng cấp 

cứu mỏ chuyên trách . 

6 ðưa người bị nạn ra vị trí an 
toàn; Sơ cấp cứu nạn nhân 

- ðội trưởng lực lượng cấp cứu mỏ 

- ðội viên ñội cấp cứu mỏ, nhân viên y 
tế mỏ. 

7 Cấp cứu nạn nhân và ñưa nạn - Trưởng phòng y tế mỏ 



nhân lên y tế tuyến trên - Nhân viên phòng y tế má 

8 Thực hiện các biện pháp giải 
quyết sự cố 

-Người lãnh ñạo kế hoạch giải quyết 
sự cố (Giám ñốc ñiều hành mỏ) 

-Lực lượng cấp cứu mỏ bán chuyên; 
người phụ trách, người lao ñộng phân 

xưởng; các phòng chức năng ñược 
Giám ñốc ñiều hành mỏ giao nhiệm 

vụ. 

9 Khắc phục hậu quả, ổn ñịnh 
sản xuất 

- Người lãnh ñạo kế hoạch giải quyết 
sự cố (Giám ñốc ñiều hành mỏ) 

- Lực lượng lao ñộng của mỏ 

 

B. GIẢ ðỊNH TRƯỜNG HỢP SỰ CỐ:  

I. MƯA LỚN TỤT LỞ TẦNG VÙI LẤP MÁY XÚC ðIỆN ЭKГ-NO 6, TÀI 
XẾ MÁY XÚC BỊ KẸT TRONG MÁY 

Trình tự công việc phải thực hiện giải quyết sự cố như sau: 

1. Các biện pháp thực hiện chính: 

a) Ngay lập tức báo tin sự cố bằng cách nhanh nhất (ñiện thoại hoặc fax...) 
cho người chỉ huy của mỏ: Chủ mỏ, các Phó giám ñốc và các phòng ban lên quan 
có mặt ngay tại hiện trường ñể chỉ huy; ñồng thời thông báo ngay về sự cố cho các 
cá nhân và cơ quan cần thông báo, xem Danh sách ở Bảng 2. 

b) Cắt ñiện của máy xúc bị sự cố; 

c) Huy ñộng lực lượng, phương tiện cấp cứu mỏ ñến nơi xảy ra sự cố ñể cứu 
người bị nạn, sơ cấp cứu người bị nạn; 

d) ðưa người và thiết bị ñang làm việc ở khu vực nguy hiểm ñến nơi an toàn.  

e) Bơm thoát nước moong 24/24 h (khai thác dưới mức thông thuỷ tự nhiên); 

f) Giải quyết sự cố và ngăn chặn sự cố phát triển.  

Bảng 2 - Danh sách cá nhân và các cơ quan cần thông báo ngay về sự cố 

Số ñiện thoại ðịa chỉ Cơ quan Họ và tên 

CCQ NNR DDð CCQ NNR 

  VD:Trần An         

\Bộ phân ñiều khiển sản xuất           

ðội cấp cứu bán chuyên của mỏ           



Trung tâm Cấp cứu mỏ chuyên trách           

ðội trưởng PCCC của mỏ           

Quản ñốc phân xưởng xảy ra sự cố           

Chủ mỏ           

Giám ñốc ñiều hành và Các Phó 
G.ñốc mỏ 

          

Quản ñốc phân xưởng Cơ ñiện            

Quản ñốc phân xưởng Vận tải mỏ           

Quản ñốc phân xưởng Trạm mạng           

Các trưởng phòng: kỹ thuật khai 
thác,cơ ñiện, an toàn; y tế, các 
phòng có liên quan 

          

Thủ trưởng Cơ quan quản lý cấp 
trên trực tiếp 

          

Công an ñịa phương nơi gần nhất           

Thanh tra an toàn lao ñộng ñịa 
phương 

          

Liên ñoàn lao ñộng ñịa phương (cấp 
Tỉnh) 

          

3. Các biện pháp giải quyết sự cố: 

3.1. Bố trí lực lượng, phương tiện, máy móc ñể thực hiện các công việc sau: 

a) Ngăn không cho nguồn nước mặt chảy vào moong (ñắp lại các vị trí mưng 
thoát nước, ñập chắn nước bị vỡ);  

b) Nạo vét, khi thông dòng chảy các mưng, cống thoát nước hiện có ñể ñưa 
nguồn nước chảy tự nhiên ra ngoài mỏ; 

c) Vận hành bơm nước hiện có 24/24 h ñể bm hút nước moong; 

d) Thực hiện các biện pháp kỹ thuật ñể ngăn không cho tầng tụt lở tiếp. 

3.2. Bố trí lực lượng, phương tiện kỹ thuật san gạt, xúc bốc ñất ñá bị tụt lở ñể 
ñưa thiết bị ra khỏi vùng sự cố ñảm bảo an toàn. Tuỳ theo ñiều kiện cụ thể có thể 
ñóng ñiện ñể di chuyển hoặc tháo dỡ ñể di chuyển...  

Lưu ý: Bản ñồ kế hoạch giải quyết sự cố mỏ lộ thiên là bản ñồ khai thác mỏ 
thu nhỏ, trên ñó ghi các ký hiệu theo quy ước của kế hoạch giải quyết sự cố, có 
minh hoạ. 



 


