
 

 
UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SCT-CN 

V/v trả lời trên chuyên mục 

HỎI – ĐÁP (ông Lê Xuân 

Dương) 

Ninh Thuận, ngày        tháng 11 năm 2020 

 

    Kính gửi: Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

 Tiếp nhận Công văn số 4404/VPUB-KTTH ngày 17 tháng 11 năm 2020 

của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trả lời trên chuyên mục HỎI – 

ĐÁP (ông Lê Xuân Dương). 

 Qua nghiên cứu nội dung của hỏi của ông Lê Xuân Dương tại Công văn 

số 3895/VPUB-KTTH và đối chiếu với các văn bản quy định hiện hành, Sở 

Công Thương trả lời như sau: 

 1. Về đối tượng được huấn luyện an toàn điện: 

 - Theo quy định Khoản 1, Điều 4 của Thông tư số 31/2014/TT-BCT 

ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bổ trưởng Bộ Công Thương Quy định chi tiết 

một số nội dung về an toàn điện (gọi tắt Thông tư số 31/2014/TT-BCT) quy định 

như sau: “ Người làm công việc vận hành, thí nghiệm, xây lắp, sửa chữa đường 

dây dẫn điện hoặc thiết bị điện ở doanh nghiệp, bao gồm cả treo, tháo, kiểm tra, 

kiểm định hệ thống đo, đếm điện năng; điều độ viên”; 

 - Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 31/2014/TT-BCT về giải thích từ ngữ: 

“Người vận hành, thí nghiệm, xây lắp, sửa chữa đường dây điện hoặc thiết bị 

điện ở doanh nghiệp là người lao động của các đơn vị: Phát điện, truyền tải 

điện, phân phối điện, xây lắp điện, sử dụng điện để sản xuất (có trạm biến áp 

riêng) hoạt động theo Luật Doanh nghiệp”; 

 Như vậy, người lao động làm công việc bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị bên 

trong thiết bị chuyển đổi năng lượng gió thành điện (turbine) là đối tượng phải 

được huấn luyện an toàn điện và cấp thẻ an toàn điện theo quy định. 

 2. Về quy trình và thủ tục huấn luyện: 

 - Khoản 1, Điều 7 về tổ chức huấn luyện của Thông tư số 31/2014/TT-

BCT quy định:  

 “1. Đối với người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư này, 

người sử dụng lao động có trách nhiệm: 

 a) Xây dựng tài liệu và quy định thời gian huấn luyện phù hợp với bậc 

an toàn và vị trí công việc của người lao động; 

 b) Lựa chọn người huấn luyện theo quy định tại Khoản 3 Điều 7; 
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 c) Tổ chức huấn luyện, kiểm tra, xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện cho 

người lao động sau khi kiểm tra đạt yêu cầu. Trường hợp kết quả kiểm tra phần 

lý thuyết hoặc phần thực hành không đạt yêu cầu thì phải huấn luyện lại phần 

chưa đạt; 

 d) Quản lý, theo dõi công tác huấn luyện, xếp bậc và cấp thẻ an toàn 

điện tại đơn vị.” 

 - Khoản 3, Điều 3 của Thông tư số 31/2014/TT-BCT về giải thích từ 

ngữ: “Người sử dụng lao động là người đại diện theo pháp luật hoặc người 

được ủy quyền của các tổ chức, cá nhân, đơn vị trực tiếp quản lý người lao 

động”; 

 Như vậy, người sử dụng lao động căn cứ Chương II của Thông tư số 

31/2014/TT-BCT có trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn, xếp bậc và cấp thẻ 

an toàn điện cho người lao động. 

 Trên đây là công văn của Sở Công Thương trả lời trên chuyên mục HỎI 

– ĐÁP; kính gửi Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để biết./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Trung tâm Tin học – Công báo (để trả lời); 

- Văn phòng sở (phối hợp trả lời trên chuyên mục); 

- Lưu: VT, CN. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đạo Văn Rớt 
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