
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KIỂM SOÁT CÔNG VIỆC 

PHÁT SINH NHIỆT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mặc dù công việc phát sinh nhiệt được xem như là một trong 
những nguyên nhân phổ biến nhất của thảm họa công 
nghiệp, hầu hết các nhà máy không được trang bị hệ thống 
giấy phép thực hiện công việc phát sinh nhiệt hoặc có kiến 
thức về các mối nguy phát sinh từ những công việc này. Tuy 
nhiên, có hệ thống này không có nghĩa là nhà máy được bảo 
vệ hoàn toàn. Hệ thống nên được cải tiến liên tục bởi những 
người được chứng nhận và áp dụng nghiêm ngặt cho toàn bộ 
nhân viên của nhà máy và nhà thầu. 
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CÔNG VIỆC PHÁT SINH NHIỆT LÀ GÌ? 
Công việc phát sinh nhiệt được định nghĩa là những 
công việc tạm thời, phát sinh ra ngọn lửa trần, tia lửa 
hoặc nhiệt. 
Công việc phát sinh nhiệt bao gồm: 

Công việc hàn cắt dùng khí hoặc điện 
Công việc mài, cắt dùng đĩa mài 
Hàn vảy cứng và hàn vảy mềm 
Hàn đèn 
Sử dụng nồi hơi nhựa đường/ hắc ín 
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CÔNG VIỆC PHÁT SINH NHIỆT ẢNH HƯỞNG TỚI NHÀ MÁY 
NHƯ THẾ NÀO? 
Công việc phát sinh nhiệt gắn liền với nhiều ngành công nghiệp 
và các hoạt động vận hành, bao gồm gia công cơ khí, bảo trì thiết 
bị và hoạt động xây dựng. Công việc phát sinh nhiệt có thể sản 
sinh ra năng lượng bức xạ, khói và tia lửa. Vì thế luôn có những 
nguy hiểm tiềm tàng về an toàn cháy nổ. 
Công việc phát sinh nhiệt được xếp là nguyên nhân hàng đầu 
của hỏa họan công nghiệp, nó thường nằm trong top 5 trong tất 
cả các ngành công nghiệp, và nó là nguyên nhân của nhiều tổn 
thất do cháy nghiêm trọng nhất trong ngành công nghiệp. Phần 
lớn cháy do công việc phát sinh nhiệt xảy ra vào lúc trưa, giờ 
nghỉ và giao ca. 76% vụ cháy do công việc phát sinh nhiệt là do 
thực hiện công việc quá gần chất dễ cháy như gỗ, giấy, vải, 
nhựa… 

NHÀ MÁY NÊN LÀM GÌ? 
Xác định công việc phát sinh nhiệt 
Quyết định thực hiện một công việc phát sinh nhiệt nên được 
cân nhắc thông qua các nội dung kiểm tra khác nhau: 

- Có cần thiết thực hiện công việc phát sinh nhiệt không? Có 
biện pháp khác an toàn hơn không? 

- Phạm vi của công việc phát sinh nhiệt? 
- Có thực hiện đánh giá mối nguy trong khu vưc làm việc 

không? 
- Có chất dễ cháy trong khu vực làm việc không? 
- Quy trình cách ly? 

 
 
 
 
 

Giấy phép làm việc 
Áp dụng “Giấy phép thực hiện công việc phát sinh nhiệt” hoặc 
giấy phép làm việc tương đương và giới hạn hiệu lực cho phép 
trong một ngày làm việc. Nên áp dụng cho nhân viên nhà máy và 
nhà thầu. Nên có nhân viên phụ trách có thẩm quyền và kiến 
thức để phát hành giấy phép. 
Giám sát an toàn 
Công việc phát sinh nhiệt yêu cầu sự giám sát liên tục, không chỉ 
từ người chỉ huy mà còn từ nhân viên an toàn, phụ thuộc vào 
mức độ nguy hiểm của khu vực làm việc. Việc giám sát an toàn 
bao gồm thường xuyên theo dõi việc thực hiện công việc và 
kiểm tra lại ít nhất trong 3 giờ sau khi công việc đã hoàn thành. 

 

Cách ly chất dễ cháy  
Chất dễ cháy nên được cách ly với khu vực làm việc trước khi 
công việc được tiến hành. Mặt khác, băng cảnh báo an toàn có 
thể được sử dụng để giới hạn khu vực này, cũng như giúp hạn 
chế sự xâm nhập của người không có phận sự. 
 
 
 
 
 
 

 
Biện pháp phòng ngừa các công việc phát sinh nhiệt 
Công việc phát sinh nhiệt không được phép tiến hành khi có  
các mối nguy hiểm cháy tiềm tàng như hệ thống chữa cháy tự 
động sprinkler bị hỏng, tường làm bằng vật liệu cháy hoặc 
trần chứa bảo ôn cháy, có khí nổ, tích tụ bụi dễ cháy, vv. 
Thiết bị chữa cháy bằng tay 
Vòi cứu hỏa gần nhất trong khu vực làm công việc phát sinh 
nhiệt phải luôn trong tình trạng sẵn sàng. Phải có bình cứu 
hỏa ở bên trong khu vực đã được cách ly cho công việc phát 
sinh nhiệt. Nhân viên an toàn phải có kiến thức về biện pháp 
chữa cháy phù hợp với công việc và có thể sử dụng thiết bị 
cứu hỏa trong trường hợp khẩn cấp. 
Huấn luyện. 
Tất cả những người tham gia vào các hoạt động liên quan đến 
công việc phát sinh nhiệt phải được huấn luyện đầy đủ về các 
mối nguy có thể xảy ra và các biện pháp kiểm soát an toàn 
được đề cập trong giấy phép làm việc. 
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* Hot Work Permit (Source: FM Global) 


