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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHIẾU SÁNG –  

MỨC CHO PHÉP CHIẾU SÁNG NƠI LÀM VIỆC 

National Technical Regulation on Lighting - 

 Permissible Levels of Lighting in the Workplace 

 

I. QUY  ĐỊNH CHUNG 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chuẩn này quy định mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc, đảm 

bảo cho người lao động thực hiện các công việc thị giác hiệu quả, thoải 

mái và an toàn suốt thời gian làm việc. 

2. Đối tƣợng áp dụng 

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trên lãnh thổ 

Việt Nam có người lao động chịu ảnh hưởng của điều kiện chiếu sáng 

trong môi trường lao động.  

3. Giải thích từ ngữ 

Trong quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

3.1. Ánh sáng: Là dòng các photon của nhiều bức xạ có bước sóng 

từ 380 – 760 nm mà mắt ta nhìn thấy được, lan truyền trong không gian 

dưới dạng sóng điện từ với tốc độ 3.1010 cm/s; ánh sáng vừa có tính chất 

sóng vừa có tính chất hạt. 

3.2. Độ rọi (độ chiếu sáng): Là độ sáng của một vật được một chùm 

sáng chiếu vào, đơn vị là Lux (ký hiệu là Lx). 1 Lux là độ sáng của một vật 

được một nguồn sáng ở cách xa 1m có quang thông bằng 1 Lumen chiếu 

trên diện tích bằng 1 m2. 

3.3. Độ rọi duy trì (Em): Độ rọi trung bình trên bề mặt quy định không 

được nhỏ hơn giá trị này. 
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3.4. Hệ số chói lóa đồng nhất (UGR): Chỉ tiêu đánh giá chói lóa mất 

tiện nghi. 

3.5. Giới hạn hệ số chói lóa đồng nhất (URGL): Giá trị thiết kế của  

URG tối đa cho phép đối với hệ thống chiếu sáng. 

 

II. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 

1. Độ rọi tối thiểu với các loại hình công việc được quy định ở Bảng 

sau: 

Bảng yêu cầu về độ rọi tối thiểu cho các phòng, khu vực làm việc 

 Loại phòng, công việc hoặc  

các hoạt động 

Em 

Lux 
URGL 

1. Khu vực chung trong nhà   

Tiền sảnh 100 22 

Phòng đợi 200 22 

Khu vực lưu thông và hành lang 100 28 

Cầu thang, băng chuyền 150 25 

Căng tin 150 25 

Phòng nghỉ 100 22 

Phòng tập thể dục 300 22 

Phòng gửi đồ, phòng rửa mặt, phòng tắm, 

nhà vệ sinh 

200 25 

Phòng cho người bệnh 500 19 

Phòng y tế 500 16 

Phòng ban, phòng đặt tủ điện 200 25 

Phòng thư báo, bảng điện 500 19 

Nhà kho, kho lạnh 100 25 
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 Loại phòng, công việc hoặc  

các hoạt động 

Em 

Lux 
URGL 

Khu vực đóng gói hàng gửi đi 300 25 

Nơi kiểm tra 150 22 

2. Tòa nhà nông nghiệp   

Xếp hàng và sử dụng thiết bị máy móc 

đóng gói hàng 

200 25 

Nhà nhốt vật nuôi 50 28 

Nơi nhốt súc vật ốm, ngăn cho súc vật đẻ 200 25 

Chuẩn bị thức ăn, nơi trữ sữa, rửa đồ 200 25 

3. Làm bánh   

Chuẩn bị và nướng bánh 300 22 

Sửa sang, đóng hộp, trang trí 500 22 

4. Công nghiệp xi măng, bê tông và 

gạch 

  

Phơi sấy 50 28 

Chuẩn bị nguyên liệu, làm việc ở máy trộn 

và lò nung 

200 28 

Làm việc trên máy 300 25 

Làm khuôn thô 300 25 

5. Công nghiệp gốm, thủy tinh   

Làm khô 50 28 

Chuẩn bị, công việc với máy móc 300 25 

Tráng men, lăn, ép, tạo hình đơn giản, lắp 

kính, thổi thủy tinh. 

300 25 

Mài khắc, đánh bóng thủy tinh, tạo hình 750 19 
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 Loại phòng, công việc hoặc  

các hoạt động 

Em 

Lux 
URGL 

các chi tiết chính xác, chế tạo các dụng cụ 

thủy tinh 

Công việc trang trí 500 19 

Mài kính quang học, mài và khắc pha lê 

bằng tay 

750 16 

Công việc chính xác ví dụ: mài, vẽ, trang 

trí… 

1000 16 

Chế tác đá quý nhân tạo 1500 16 

6. Công nghiệp hóa chất, nhựa và cao 

su 

  

Các quá trình sản xuất điều khiển từ xa 50  

Máy móc sản xuất đôi khi cần thao tác 

bằng tay 

150 28 

Máy móc sản xuất thường xuyên cần thao 

tác bằng tay 

300 25 

Phòng đo chính xác, phòng thí nghiệm 500 19 

Sản xuất dược phẩm 500 22 

Sản xuất lốp xe 500 22 

Kiểm tra màu 1000 16 

Cắt, sửa, kiểm tra 750 19 

7. Công nghiệp điện   

Sản xuất cáp 300 25 

Quấn dây:   

- Cuộn dây lớn 300 25 
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 Loại phòng, công việc hoặc  

các hoạt động 

Em 

Lux 
URGL 

- Cuộn dây trung bình 500 22 

- Cuộn dây nhỏ 750 19 

Nhúng cách điện 300 25 

Mạ điện 300 25 

Công việc lắp ráp:   

- Chi tiết thô ví dụ: biến thế lớn 300 25 

- Chi tiết trung bình ví dụ: bảng 

điện 

500 22 

- Chi tiết nhỏ ví dụ: điện thoại 750 19 

- Chính xác ví dụ: thiết bị đo lường 1000 16 

Xưởng điện tử, thử nghiệm, hiệu chỉnh 1500 16 

8. Công nghiệp thực phẩm   

Khu làm việc trong nhà máy bia, xưởng 

mạch nha, rửa, đóng thùng, làm sạch, 

sàng, bóc vỏ, nơi nấu trong xí nghiệp làm 

mứt và sô cô la, khu làm việc trong nhà 

máy đường, sấy khô và ủ men thuốc lá 

thô, hầm lên men 

200 25 

Phân loại và rửa sản phẩm, nghiền trộn, 

đóng gói 

300 25 

Khu vực làm việc trong nhà giết mổ, cửa 

hàng thịt, nhà máy sữa, trên sàn lọc, nơi 

tinh chế đường 

500 25 

Cắt và phân loại rau quả 300 25 
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 Loại phòng, công việc hoặc  

các hoạt động 

Em 

Lux 
URGL 

Chế biến thức ăn sẵn, nhà bếp 500 22 

Sản xuất xì gà và thuốc lá 500 22 

Kiểm tra thủy tinh và chai lọ, kiểm tra sản 

phẩm, chỉnh sửa, phân loại, trang điểm 

500 22 

Phòng thí nghiệm 500 19 

Kiểm tra màu 1000 16 

9. Các lò đúc và xí nghiệp đúc kim loại   

Đường hầm dưới sàn, hầm chứa… 50 28 

Sàn thao tác 100 25 

Chuẩn bị cát 200 25 

Gọt giũa ba via 200 25 

Chỗ làm việc trên lò và trạm trộn 200 25 

Xưởng đúc 200 25 

Khu vực dỡ khuôn 200 25 

Đúc máy 200 25 

Đổ khuôn bằng tay và đúc lõi 300 25 

Đúc khuôn dập 300 25 

Nhà làm mẫu 500 22 

10. Chế tác đồ trang sức   

Chế tác đá quý 1500 16 

Chế tác đồ trang sức 1000 16 

Làm đồng hồ (bằng tay) 1500 16 

Làm đồng hồ (tự động) 500 19 

11. Xƣởng giặt là và giặt khô   
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 Loại phòng, công việc hoặc  

các hoạt động 

Em 

Lux 
URGL 

Nhận hàng đánh dấu và phân loại 300 25 

Giặt và giặt khô 300 25 

Là, ép 300 25 

Kiểm tra và chỉnh sửa 750 19 

12. Công nghiệp da   

Bể, thùng ngâm, hầm chứa da 200 25 

Lọc, bào, chà xát, rũ da 300 25 

Làm yên ngựa, đóng giày, khâu, may, 

đánh bóng, tạo phom cắt, dập 

500 22 

Phân loại 500 22 

Nhuộm da (máy nhuộm) 500 22 

Kiểm tra chất lượng 1000 19 

Kiểm tra màu 1000 16 

Làm giày 500 22 

Làm găng tay 500 22 

13. Công việc cơ khí chế tạo   

Tháo khuôn phôi 200 25 

Rèn, hàn, nguội 300 25 

Gia công thô và chính xác trung bình : 

dung sai >0,1mm 

300 22 

Gia công chính xác: dung sai<0,1mm 500 19 

Vạch dấu, kiểm tra 750 25 

Kéo dây, đúc ống 300 25 

Gia công đĩa ≥5mm 200 25 
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 Loại phòng, công việc hoặc  

các hoạt động 

Em 

Lux 
URGL 

Gia công thép tấm <5mm 300 22 

Chế tạo dụng cụ, thiết bị cắt 750 19 

Xưởng lắp ráp   

- Chi tiết thô 200 25 

- Chi tiết trung bình 300 25 

- Chi tiết nhỏ 500 22 

- Công việc chính xác 750 19 

Mạ điện 300 25 

Xử lý bề mặt sơn 750 25 

Chế tạo công cụ, khuôn dưỡng, đổ gá lắp, 

cơ khí chính xác và siêu nhỏ 

1000 19 

14. Công nghiệp giấy   

Sản xuất bột giấy 200 25 

Sản xuất giấy, giấy gấp nếp, bìa cứng 300 25 

Công việc đóng sách ví dụ: gập giấy, sắp 

xếp, dán keo, xén, đóng bìa, khâu sách 

500 22 

15. Nhà máy điện   

Trạm cấp nhiên liệu 50 28 

Xưởng nồi hơi 100 28 

Phòng máy 200 25 

Các phòng phụ trợ, phòng máy bơm, 

phòng ngưng tụ, bảng điện… 

200 25 

Phòng điều khiển 500 16 

16. Công nghiệp in   
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 Loại phòng, công việc hoặc  

các hoạt động 

Em 

Lux 
URGL 

Phòng máy in, xén giấy, mạ vàng, chạm 

nổi, chế bản khắc chữ, làm khuôn 

500 19 

Phân loại giấy và in bằng tay 500 19 

Sắp chữ, sửa bông, in li tô 1000 19 

Kiểm tra màu 1500 16 

Khắc thép và đồng 2000 16 

17. Công việc sắt thép   

Máy móc sản xuất không yêu cầu làm 

bằng tay 

50 28 

Máy móc sản xuất đôi khi yêu cầu thao 

tác bằng tay 

150 28 

Chỗ làm việc thường xuyên thao tác bằng 

tay 

200 25 

Kho thép 50 28 

Lò luyện 200 25 

Máy cán, cuộn cắt thép 300 25 

Sàn điều khiển và bảng điều khiển 300 22 

Thử nghiệm, đo đạc và kiểm tra 500 22 

Đường hầm dưới sàn, băng tải, hầm 

chứa… 

50 28 

18. Công nghiệp dệt   

Khu vực dỡ bong, bể nhuộm 200 25 

Chải, giặt, là, kéo sợi, đo, cắt, xe sợi thô, 

xe sợi đay và sợi gai 

300 22 
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 Loại phòng, công việc hoặc  

các hoạt động 

Em 

Lux 
URGL 

Xe chỉ, đánh ống, mắc khung cửi, dệt, tết 

sợi, đan len 

500 22 

May, đan sợi nhỏ, thêu móc 750 22 

Thiết kế, vẽ mẫu 750 22 

Hoàn thiện, nhuộm 500 22 

Phòng phơi sấy 100 28 

In vải tự động 500 25 

Gỡ nút chỉ, chỉnh sửa 1000 19 

Kiểm tra màu, kiểm tra vải 1000 16 

Sửa lỗi 1500 19 

May mũ 500 22 

19. Chế tạo ô tô   

Làm thân xe và lắp ráp 500 22 

Sơn, buồng phun sơn, buồng đánh bóng 750 22 

Sơn, sửa kiểm tra 1000 16 

Sản xuất ghế nhồi 1000 19 

Kiểm tra hoàn thiện 1000 19 

20. Công nghiệp sản xuất đồ gỗ   

Quy trình tự động ví du: sấy khô, sản xuất 

gỗ dán 

50 28 

Hầm xông hơi 150 28 

Xưởng cưa 300 25 

Làm trên bàn mộc, gắn keo, lắp ghép 300 25 

Đánh bóng, sơn, đồ mộc tinh xảo 750 22 
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 Loại phòng, công việc hoặc  

các hoạt động 

Em 

Lux 
URGL 

Làm việc trên các máy gia công gỗ ví dụ: 

bào, soi, mài, cắt, cưa, đục, khoan 

500 19 

Chọn gỗ bọc, chạm, khảm 750 22 

Kiểm tra chất lượng 1000 19 

21. Văn phòng, công sở   

Phòng hồ sơ, phô tô, khu vực đi lại… 300 19 

Các phòng làm việc chung, đánh máy, 

đọc, viết, xử lý dữ liệu 

500 19 

Phòng đồ họa thiết kế 750 16 

Thiết kế vi tính 500 19 

Phòng họp 500 19 

Bàn tiếp dân 300 22 

Phòng lưu trữ 200 25 

22.. Cửa hàng   

Khu bán hàng nhỏ 300 22 

Khu bán hàng rộng 500 22 

Quầy thu ngân 500 19 

Bàn gói đồ 500 19 

23. Nhà hàng và khách sạn   

Bàn tiếp tân, thu ngân, khu vực để hành lý 

cần khuân vác 

300 22 

Nhà bếp 500 22 

Nhà hàng, phòng ăn, phòng chức năng 200 22 

Nhà hàng tự phục vụ 200 22 
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 Loại phòng, công việc hoặc  

các hoạt động 

Em 

Lux 
URGL 

Buphê 300 22 

Phòng họp 500 19 

Hành lang 100 25 

24. Nơi vui chơi gải trí   

Nhà hát, phòng hòa nhạc 200 22 

Phòng đa năng 300 22 

Phòng tập, phòng thay trang phục 300 22 

Bảo tàng (khu trưng bày chung) 300 19 

25. Thƣ viện   

Giá sách 200 19 

Phòng đọc 500 19 

Quầy thu ngân, nhận sách 500 19 

26. Nơi để xe công cộng (trong nhà)   

Đường dốc ra vào (ban ngày) 300 25 

Đường dốc ra vào (ban đêm) 75 25 

Đường lưu thông 75 25 

Khu vực đỗ xe 75 28 

Phòng vé 300 19 

27. Lớp học, giảng đƣờng   

Phòng chơi 300 19 

Lớp học mẫu giáo 300 19 

Phòng học thủ công mẫu giáo 300 19 

Lớp học, phòng học thêm 300 19 

Lớp học ban đêm 500 19 
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 Loại phòng, công việc hoặc  

các hoạt động 

Em 

Lux 
URGL 

Giảng đường 500 19 

Bảng đen 500 19 

Bàn trình diễn 500 19 

Phòng học mỹ thuật và thủ công 500 10 

Phòng học mỹ thuật trong các trường mỹ 

thuật 

750 19 

Phòng học vẽ kỹ thuật 750 16 

Phòng thực hành và thí nghiệm 500 19 

Xưởng dạy nghề 500 19 

Phòng thực hành âm nhạc 300 19 

Phòng thực hành máy tính 500 19 

Phòng học ngoại ngữ 300 19 

Phòng chuẩn bị và xưởng thực nghiệm 500 22 

Phòng sinh hoạt chung và hội trường 200 22 

Phòng giáo viên 300 22 

Phòng thể thao, thể dục và bể bơi 300 22 

28 Cơ sở chăm sóc sức khỏe   

Phòng đợi 200 22 

Hành lang: ban ngày 200 22 

Hành lang: ban đêm 50 22 

Phòng trực 200 22 

Văn phòng 500 19 

Phòng nhân viên 300 19 

Phòng bệnh nhân   
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 Loại phòng, công việc hoặc  

các hoạt động 

Em 

Lux 
URGL 

- Chiếu sáng chung 100 19 

- Đọc sách 300 19 

- Khám thông thường 300 19 

- Khám và điều trị 1000 19 

- Chiếu sáng ban đêm, theo dõi 5 19 

Phòng tắm và vệ sinh của bệnh nhân 200 22 

Phòng khám chung 500 19 

Khám tai và mắt 1000  

Kiểm tra thị lực và nhìn màu 500 16 

Máy soi cắt lớp có phóng đại hình ảnh và 

hệ thống vô tuyến 

50 19 

Phòng chạy thận 500 19 

Phòng khám da liễu 500 19 

Phòng khám nội soi 300 19 

Phòng bó bột 500 19 

Phòng tắm chữa bệnh 300 19 

Phòng mát xa và xạ trị 300 19 

Phòng tiền phẫu thuật và phục hồi 500 19 

Phòng phẫu thuật 1000 19 

Khoang phẫu thuật Đèn chuyên dụng 

Phòng điều trị tích cực   

- Chiếu sáng chung 100 19 

- Khám thông thường 300 19 

- Khám và điều trị 1000 19 
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 Loại phòng, công việc hoặc  

các hoạt động 

Em 

Lux 
URGL 

- Chiếu sáng trực đêm 20 19 

Phòng khám chữa răng   

- Chiếu sáng chung 500 19 

- Chỗ bệnh nhân 1000  

- Khoang miệng 5000  

- So màu răng 5000  

Kiểm tra màu (phòng thí nghiệm) 1000 19 

Phòng tiệt trùng 300 22 

Phòng khử trùng 300 22 

Phòng mổ tử thi và nhà xác 500 19 

Bàn mổ tử thi 5000  

29. Cảng hàng không   

Phòng đi và đến, khu nhận hành lý 200 22 

Khu chuyển tiếp, băng chuyền 150 22 

Bàn thông tin, bàn đăng ký bay 500 19 

Bàn kiểm tra hành khách và hộ chiếu 500 19 

Khu vực đợi vào cửa 200 22 

Phòng lưu giữ hành lý 200 28 

Khu kiểm tra an ninh 300 19 

Trạm kiểm soát không lưu 500 16 

Phòng điều vận 500 16 

Hầm kiểm tra và sửa chữa 500 22 

Khu vực thử nghiệm động cơ 500 22 

Khu vực đo kiểm trong hầm 500 22 
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 Loại phòng, công việc hoặc  

các hoạt động 

Em 

Lux 
URGL 

Bậc lên xuống và đường ngầm cho hành 

khách 

50 28 

Phòng làm thủ tục và phòng chờ 200 28 

Phòng mua vé gửi hành lý và thu tiền 300 19 

Phòng đợi lên máy bay 200 22 

 

2.1. Độ rọi tối đa với các loại hình công việc không vượt quá 10.000 

Lux. 

 

III. PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH 

1. Theo phụ lục của quy chuẩn này. 

2. Khi có các tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp xác định mới 

hoặc trong những tình huống và yêu cầu cụ thể, phương pháp xác định có 

thể là các tiêu chuẩn hoặc phương pháp khác do cơ quan có thẩm quyền 

quy định.  

IV.  QUY ĐỊNH QUẢN LÝ 

1. Cơ sở có người lao động chịu ảnh hưởng của điều kiện chiếu 

sáng nơi làm việc phải định kỳ đo đạc môi trường lao động, đánh giá 

cường độ chiếu sáng theo quy định của pháp luật.  

2. Nếu chiếu sáng nơi làm việc không đạt mức cho phép, người sử 

dụng lao động phải thực hiện ngay các giải pháp cải thiện đảm bảo vệ sinh 

chiếu sáng và bảo vệ sức khỏe người lao động. 
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

         1. Quy chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn về ánh sáng trong Tiêu 

chuẩn vệ sinh lao động ban hành theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT 

của Bộ trưởng Bộ Y tế, ngày 10/10/2002. 

2. Cục Quản lý môi trường Y tế, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan chức năng có liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện quy chuẩn này. 

 3. Trong trường hợp các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế về 

chiếu sáng được viện dẫn trong Quy chuẩn này sửa đổi, bổ sung hoặc 

thay thế thì áp dụng theo tiêu chuẩn mới. 
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PHỤ LỤC  

PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH 

Phƣơng pháp đo cƣờng độ chiếu sáng (độ rọi) nơi làm việc 

1. Cấu tạo thiết bị đo ánh sáng 

Gồm hai bộ phận chính: Tế bào quang điện và điện kế.Tế bào quang 

điện làm bằng một tấm kim loại phủ vàng và selen. Khi có nguồn sáng 

chiếu vào tế bào quang điện biến quang năng thành điện năng  và được đo 

bằng điện kế. Điện kế hiển thị kết quả trực tiếp tính ra lux. 

Độ nhậy của tế bào quang điện với các phổ nhìn thấy là khác nhau. 

Có một số thiết bị đo ánh sáng được khắc độ theo đèn dây tóc, cho nên khi 

đo độ sáng của nguồn khác thì phải nhân với hệ số điều chỉnh (ghi trong 

catalô). 

Hệ số điều chỉnh của ánh sáng tự nhiên là 0,8, của đèn huỳnh quang 

là 1,15; của ánh sáng ban ngày là 0,9. 

2. Phương pháp đo 

Độ chiếu sáng và độ sáng của một vật được chùm tia sáng chiếu 

vào:Ký hiệu: E. Đơn vị đo: Lux 

Đặt ngửa tế bào quang điện trên mặt phẳng cần đo. Bật máy chờ giá 

trị đo ổn định rồi ghi lại kết quả. Vị trí đo, thời gian đo và số mẫu đo cần 

được xác định tùy tính chất công việc. Khi đo cần tránh bóng che ngẫu 

nhiên. 

3. Nguyên tắc chung khi sử dụng thiết bị 

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng máy. 

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. 

- Tránh làm xước, vỡ bề mặt tế bào quang điện. 
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THUYẾT MINH 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHIẾU SÁNG  –  

MỨC CHO PHÉP CHIẾU SÁNG NƠI LÀM VIỆC 

 

1. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUY CHUẨN 

Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 10 tháng 10 

năm 2002 mục 6. Tiêu chuẩn chiếu sáng được áp dụng để xác định mức độ chiếu 

sáng nơi làm việc. Từ năm 2006, Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn đã được ban hành. 

Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ánh sáng. Vì 

vậy việc xây dựng một quy chuẩn về chiếu sáng là cần thiết để phù hợp với điều 

kiện hiện nay đồng thời nhằm bảo vệ tốt hơn nữa sức khỏe của người lao động. 

 Mục đích của việc xây dựng Quy chuẩn nhằm đảm bảo tính pháp lý ở phạm 

vi quốc gia trong việc đánh giá chiếu sáng môi trường lao động, bảo vệ sức khỏe 

người lao động. Trên cơ sở kê thừa các quy định, tiêu chuẩn đã ban hành trong 

nước hài hòa với các quy định quốc tế và an ninh quốc gia, cần thiết phải xây dựng 

Quy chuẩn quốc gia về chiếu sáng – mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc. 

2. CĂN CỨ XÂY DỰNG QUY CHUẨN 

2.1. Các tiêu chuẩn của nước ngoài  

1. Lighting of indoor workplaces EN 12464 – 1 

2. Lighting of indoor workplaces EN 12464 – 2 

3. CIE 13.3 – 1995 Method of measuring and specifying colour rendering of 

light source 

4. CIE 40 – 1978 calculation for interior lighting – basic method 
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2.2. Các tiêu chuẩn Quy chuẩn liên quan ở trong nước 

1. TCVN 7114 – 1 :  2008 ECGÔNÔMI – chiếu sáng nơi làm việc – Phần 

1: Trong nhà 

2. Các kết quả đo môi trường lao động  tại các bệnh viện, nhà máy, cơ quan 

của Khoa vệ sinh và an toàn lao động – Viện Sức khỏe nghề nghiệp và 

môi trường 

2.3. Hội thảo,  ý kiến chuyên gia, cơ quan tổ chức 

3. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

3.1. Đặt vấn đề 

Ánh sáng là một trong những yếu tố không thể thiếu của điều kiện lao động. 

Ở mọi ví trí làm việc từ lao động trí óc đến lao động chân tay, từ những công việc 

đơn giản đến những công việc tinh xảo đỏi hỏi độ chính xác tuyệt đối đều đòi hỏi 

có độ chiếu sáng nhất định. Để dảm bảo khả năng làm việc, phòng tránh tai nạn lao 

động và giữ được thị lực tốt cần đảm bảo chiếu sáng hợp lý, khoa học. 

Các chỉ tiêu tiêu cơ bản về chất lượng và định lượng chiếu sáng là độ rọi, chỉ 

số chói lóa, chỉ số hiện màu cho các loại nội thất và công việc khác nhau. Bên cạnh 

các thông số về chiếu sáng, các thông số của đối tượng thị giác cũng có ảnh hưởng 

tới hoạt động thị giác đó là: 

- Tính chất công việc: kích thước, hình dạng, vị trí, màu sắc và tính chất 

phản xạ của các chi tiết nhìn và nền quan sát. 

- Khả năng thị giác của mỗi người: độ tinh mắt, khả năng cảm nhận không 

gian và màu sắc. 
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Căn cứ vào tình hình thực tế của nước ta, căn cứ vào thực tế hiện trạng môi 

trường lao động hiện nay, đồng thời căn cứ vào nhiệm vụ xây dựng quy chuẩn là 

“Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm 

việc” ban biên soạn đã quyết định đưa độ rọi - yếu tố căn bản của chiếu sáng vào 

Quy chuẩn làm thước đo đánh giá mức chiếu sáng nơi làm việc. 

3.2. Tiêu chí chiếu sáng 

3.2.1. Phân bố độ chói 

Sự phân bố độ chói trong trường nhìn kiểm soát mức độ thích nghi của mắt, có 

ảnh hưởng đến độ nhìn rõ. Cần cân bằng tốt độ chói thích nghi để tăng: 

- Nhìn chính xác (khả năng nhìn sắc nét) 

- Độ nhạy tương phản (có thể phân biệt được sự chênh lệch rất nhỏ về độ 

chói) 

- Hiệu quả của các chức năng thị giác (sự điều tiết, dộ hội tụ, sự co giãn 

đồng tử, các chuyển động của mắt…) 

      Sự phân bố độ chói không đều trong trường nhìn cũng ảnh hưởng đến sự tiện 

nghi và thị giác cần phải tránh: 

- Độ chói quá cao sẽ gây chói lóa 

- Tương phản độ chói quá lớn sẽ gây mỏi mắt vì thường xuyên phải thích 

nghi lại 

- Môi trường có độ rọi và độ tương phản quá thấp sẽ gây ức chế khi làm 

việc 

- Cần chú ý đảm bảo sự thích nghi của mắt cho người làm việc đi lại qua 

các khu vực khác nhau trong một tòa nhà. 
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    Độ chói của tất cả các bề mặt là rất quan trọng và sẽ được xác định bằng hệ số 

phản xạ và độ chói trên các bề mặt. Hệ số phản xạ hữu ích của các bề mặt chủ yếu 

trong phòng có các giá trị sau: 

- Trần nhà    0,6 đến 0,9 

- Tường    0,3 đến 0,8 

- Mặt phẳng làm việc  0,2 đến 0,6 

- Sàn nhà    0,1 đến 0,5 

3.2.2. Độ rọi 

Độ rọi và phân bố độ rọi trên vùng làm việc và vùng tiếp giáp sẽ gây tác động 

đến năng suất lao động, an toàn và tiện nghi đối với người thực hiện công việc 

thị giác. Đối với những không gian làm việc mà vùng làm việc cụ thể chưa biết 

có công việc thị giác hay không thì vẫn được coi là vùng làm việc. 

Tất cả các giá trị độ rọi được quy định trong tiêu chuẩn này là độ rọi duy trì và 

đảm bảo cho công việc thị giác an toàn và các yêu cầu về đặc tính thị giác. 

3.2.2.1. Thang độ rọi 

Hệ số sấp xỉ bằng 1,5 tương ứng với sự khác biệt đáng kể nhỏ nhất trên đối 

tượng ảnh hưởng của độ rọi. Trong điều kiện chiếu sáng bình thường để nhận 

biết được khuôn mặt con người thì độ rọi trên mặt ngang sấp xỉ bằng 20 Lux và 

là giá trị nhỏ nhất đưa ra trong thang độ rọi. Thang độ rọi khuyên dung như sau: 

20-30-50-75-100-150-200-300-500-750-1000-1500-2000-3000-5000 Lux 

3.2.2.2. Độ rọi xung quanh lân cận vùng làm việc 

Độ rọi xung quanh lân cận vùng làm việc phải tương ứng với độ rọi ở vùng làm 

việc và phải đưa ra sự phân bố độ chói hài hòa trong trường nhìn. 
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Sự thay đổi nhanh về không gian của độ rọi xung quanh vùng làm việc có thể 

dẫn đến sự không thoải mái và căng thẳng thị giác. 

Độ rọi duy trì xung quanh lân cận vùng làm việc có thể thấp hơn độ rọi làm việc 

nhưng không được nhỏ hơn các giá trị trong bảng sau: 

 

Độ rọi tại chỗ làm việc 

(Lux) 

Độ rọi khu vực xung quanh lân cận 

(Lux) 

≥ 700 

500 

300 

≤ 200 

500 

300 

200 

Bằng độ rọi tại chỗ làm việc 

 

Ngoài độ rọi làm việc, hệ thống chiếu sáng phải đảm bảo đủ độ chói thích nghi. 

3.3. Ảnh hưởng của ánh sáng tới sức khỏe người lao động 

Có thể khẳng định ánh sáng có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Không 

có ánh sáng, con người không thể nhìn được mọi vật xung quanh mình, cây cối 

không thể quang hợp và sự sống không thể tồn tại. Đó là qui luật tất yếu trong tự 

nhiên. Đối với con người, ánh sáng mặt trời chính là dấu hiệu của sự sống bắt đầu. 

Khi tiếp xúc với ánh sáng, cơ thể chúng ta tự tổng hợp nên vitamin D có tác động 

đến quá trình hình thành và phát triển xương của cơ thể. 

Ngoài ra, ánh sáng còn có nhiều tác động khác đặc biệt tới tâm trạng và sức khoẻ 

hệ thần kinh và một số cơ quan của con người đặc biệt là mắt và da. Khi mức độ, 

cường độ và màu sắc ánh sáng phù hợp, chúng có thể tác động đến cảm xúc và tâm 

trạng rất mạnh mẽ. 
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Ánh sáng trong môi trường lao động là một yếu tố then chốt quyết định chất lượng 

sản phẩm, quyết định đến an toàn trong lao động, sản xuất. 

Nếu làm việc trong môi trường thiếu sáng (chiếu sáng yếu) thì người lao động sẽ 

dễ bị tật khúc xạ (cận thị, viễn thị), chất lượng sản phẩm không đảm bảo. Thiếu 

ánh sáng sẽ tạo bóng đen bán dạ khiến cho người lao động có hiện tượng hoa mắt, 

chóng mặt, buồn ngủ thường xuyên… không thể làm việc tập trung được. Nếu tình 

trạng này kéo dài nhiều năm sẽ dẫn đến mắt người lao động giảm thị lực. 

Nếu làm việc trong môi trường thừa sáng (chiếu sáng quá cao) sẽ gây hiện tượng 

chói lóa khiến người lao động không nhìn rõ vật dẫn đến chất lượng công việc 

không đảm bảo, ảnh hưởng đến thị giác. Thậm chí nguy hiểm hơn có thể dẫn tới tai 

nạn lao động. 

Vì vậy chiếu sáng hợp lý là điều kiện tiên quyết đảm bảo chất lượng sản phẩm và 

an toàn vệ sinh lao động. 

4. NỘI DUNG CHÍNH CỦA QUY CHUẨN 

4.1. Tên quy chuẩn 

 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi 

làm việc 

4.2. Bố cục quy chuẩn 

Bố cục quy chuẩn được xây dựng theo thông tư 23/2007/TT-BKHCN ban 

hành ngày 28/09/2007 về việc hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy 

chuẩn kỹ thuật. 

4.3. Phạm vi áp dụng 

 Quy chuẩn này quy định mức chiếu sáng (cường độ chiếu sáng) nơi làm 

việc. 
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4.4. Giải thích từ ngữ 

 Được lấy trong các TCVN hiện hành. 

4.5. Quy định kỹ thuật 

4.5.1. Tình hình xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng - mức cho 

phép chiếu sáng nơi làm việc 

Trên cơ sở các tiêu chuẩn về ánh sáng đã ban hành tại Việt Nam như: 

- Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT về 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 5 

nguyên tắc và 7 thông số vệ sinh lao động 

- Tiêu chuẩn 7114 – 1: 2008 Ecgonomi chiếu sáng nơi làm việc - Phần 1: 

Trong nhà 

Các tiêu chuẩn nước ngoài (WHO, ILO, các nước phát triển). Các văn bản nghiên 

cứu có liên quan ở nước ngoài. 

4.5.2. Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng - mức cho phép chiếu 

sáng nơi làm việc 

- Các thông số của dự thảo quy chuẩn tương tự trong TCVN 7114-1:2008 

Ecgonomi chiếu sáng nơi làm việc - Phần 1: Trong nhà. 

- Các thông số của dự thảo quy chuẩn cũng tương tự một số Tiêu chuẩn 

quốc tế. 

4.6. Một số kết quả đo ánh sáng 

4.6.1. Kết quả đo ánh sáng tại văn phòng Tổng công ty Lilama – ngày đo 20 tháng 

5 năm 2014. Thiết bị đo: Malberg – Đài Loan 

TT Số phòng Tên phòng Ánh  sáng (Lux) 

Tầng 1   
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1 101 Tổ chức 399  

2 112 Hành chính 280  

3 113 Kế toán 286  

Tầng 2   

4  Kỹ thuật 340  

5 212 Ban quản lý tái cấu trúc 396  

Tầng 3   

6 301 Kế hoạch đầu tư 322  

7 312 Kỹ thuật 375  

8 309 Cơ giới 345  

9 307 Ban điều hành dự án tòa nhà Quốc hội 300  

10 326 Pháp chế 346  

11  Viện hàn 253  

Tầng 4   

12 401 Chi nhánh Hải Dương 426  

13 405 Ban dự án Uông Bí 410  

Tầng 5   

14 502 Kỹ thuật 358  

Tổng cộng 14  

So sánh các kết quả đo ánh sáng tại văn phòng tổng công ty Lilama với mục 

2. Quy định kỹ thuật của dự thảo Quy chuẩn ánh sáng ta thấy có 78,6% các vị trí 

đạt yêu cầu về chiếu sáng so với với dự thảo quy chuẩn. 

4.6.2. Kết quả đo ánh sáng tại công ty TNHH may Esquel – ngày 24 tháng 6 năm 

2014. Thiết bị đo: Malberg – Đài Loan 

TT Vị trí Ánh sáng  

(Lux) 

1 KV văn phòng 440 

2 Cuối xưởng sản xuất 864 

3 Giữa xưởng sản xuất 1135 
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4 Đầu xưởng sản xuất (KV cắt) 1339 

5 Kho vải 720 

6 Kho phụ liệu 1001 

7 KV bảo trì máy may 870 

8 Phòng mẫu 951 

9 Khu giặt 669 

10 Kho thành phẩm 286 

Tổng số 10 

So sánh các kết quả đo ánh sáng tại công ty may Esquel với mục 2. Quy định 

kỹ thuật của dự thảo Quy chuẩn ánh sáng ta thấy 100% vị trí đạt yêu cầu về chiếu 

sáng so với dự thảo quy chuẩn. 

4.6.3. Kết quả đo ánh sáng tại công ty TNHH GM Việt Nam. Ngày đo: 21 tháng 8 

năm 2014 Máy đo: Malberg – Đài Loan 

TT Vị trí đo Kết quả 

A Trong khu sản xuất  

I Phân xưởng thân xe  

1 Trạm cao thế 201 

2 Vị trí hàn Welding  

3 Đầu vị trí 546 

4 Giữa vị trí 152 

5 Cuối vị trí 145 

6 Hàn CO2 434 

7 Kiểm tra 465 

II Phân xưởng sơn  

1 Vệ sinh xe 607 

2 Máy ráp ED 378 

3 BP tủ điều khiển hệ thống ED 142 

4 Phun keo làm kín 281 

5 Sơn lót 278 

6 BP sửa nhựa 570 

7 Mài ráp nước 580 
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8 Sơn lớp cuối (giữa) 346 

9 Kiểm tra 721 

III Phân xưởng lắp ráp hoàn thiện  

1 Lắp kính 231 

2 Cấp xăng 437 

3 Chạy xe 445 

4 Hầm kiểm tra xe 297 

5 Sửa sơn 686 

6 Vị trí VS #4 234 

IV Kiểm tra chất lượng  

1 DVT/Roll Test 654 

2 Độ chụm 681 

3 Thử kín 430 

4 Kiểm cuối 1046 

5 Kiểm gầm 335 

V Nồi hơi 761 

VI Nhà đặt máy nén khí 298 

VII Pha hóa chất  

1 Phòng điều hành 162 

2 Tại nơi pha hóa chất 230 

VIII Văn phòng  

1 GPSC Function 430 

2 MO Function 368 

IX Kho GPSC  

1 Kho nội địa 106 

2 Kho Body 219 

3 Kho GA 222 

4 Kho hóa chất 218 

Tổng cộng 32 

  

So sánh các kết quả đo ánh sáng tại Công ty GM Việt Nam với mục 2. Quy 

định kỹ thuật của dự thảo quy chuẩn ta thấy có 24/32 vị trí chiếm tỷ lệ 75% đạt yêu 

cầu về chiếu sáng so với dự thảo quy chuẩn. 
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 Từ các kết quả thực tế trên ta thấy các đơn vị khi kiểm tra đều có trên 75% 

vị trí đo đạt yêu cầu về chiếu sáng so với dự thảo quy chuẩn đề ra. Chứng tỏ quy 

chuẩn đặt ra là phù hợp với thực tế cũng như tình hình hình chung. 

5. KẾT LUẬN 

 Như vậy dựa vào các tiêu chuẩn hiện hành tại Việt Nam và một số tiêu 

chuẩn trên thế giới, đồng thời trên cơ sở khảo sát các kết quả thực tế về chiếu sáng 

nơi làm việc ban biên soạn đã đưa ra dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu 

sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc. 

 “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi 

làm việc” là văn bản pháp lý hết sức cần thiết đối với công tác giám sát, đánh giá 

môi trường lao động của các cơ quan chức năng và bảo vệ sức khỏe người lao 

động. 

 


