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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ 

ĐIỆN TỪ TRƢỜNG TẦN SỐ CÔNG NGHIỆP - 

 MỨC CHO PHÉP CƢỜNG ĐỘ ĐIỆN TỪ TRƢỜNG 

TẦN SỐ CÔNG NGHIỆP TẠI NƠI LÀM VIỆC 

 

National Technical Regulation on  

Industrial Frequency Electromagnetic Fields - 

Permissible Exposure Levels of Industrial Frequency 

Electromagnetic Fields in the Workplace 

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Phạm vi điều chỉnh 

 Quy chuẩn này quy định mức cho phép cường độ điện từ trường tần 

số công nghiệp tại nơi 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 các hoạt động gây ra điện từ trường tần số công nghiệp 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. Điện từ trƣờng tần số công nghiệp: Là sóng điện từ có tần số 

từ 50Hz đến 60Hz phát sinh do cảm ứng tĩnh điện và điện từ từ các nguồn 

điện, đường dây truyền tải điện và các thiết bị dùng điện. 

3.2. Cƣờng độ điện trƣờng: là đô ̣lớn hiêụ duṇg (rms) của vectơ 

điêṇ trường E xác điṇh bằng lực (F) trên môṭ đơn vi ̣diêṇ tích (q) tại một 

điểm trong trường, tính bằng vôn trên mét (V/m), nghĩa là : 
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                                                F 

                                  E =  ------------------ 

                                                 q 

 

3.3. Cƣờng độ từ trƣờng: Là độ lớn hiệu dụng của véc tơ từ 

trường (H), biểu thị bằng Ampe trên mét (A/m). Ngoài ra, còn dùng đơn vị 

Tesla (T) và Gauss (G): 

1 A/m = 1,25.10-6 T = 12,5.10-3 G 

(Quy đổi này chỉ đúng cho không khí và vật liệu không từ tính). 

 

II. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 

1. Mức cho phép cƣờng độ điện trƣờng đƣợc quy định tại Bảng 1 

Bảng 1. Mức cho phép điện trường tại nơi làm việc 

Thời gian cho phép tiếp xúc 

(giờ) 

Cƣờng độ điện trƣờng - E 

(kV/m) 

8 ≤10 

80/E 10<E≤25 

0 >25 

 

2. Mức cho phép cƣờng độ từ trƣờng đƣợc quy định tại Bảng 2. 

Bảng 2. Mức cho phép từ trường tại nơi làm việc 

Thời gian cho phép tiếp xúc 

(giờ) 

Cƣờng độ từ trƣờng - H 

(A/m) 

8 400 

<2 4000 
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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. Các cơ sở có người lao động tiếp xúc với điện từ trường tần số 

công nghiệp phải định kỳ đo kiểm điện từ trường tần số công nghiệp theo 

quy định của pháp luật.  

 2. Người sử dụng lao động phải cung cấp đầy đủ phương tiện bảo 

vệ cá nhân phù hợp với môi trường làm việc theo quy định của pháp luật.  

3. Nếu điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc vượt mức 

giới hạn cho phép, người sử dụng lao động phải thực hiện ngay các giải 

pháp bảo vệ môi trường và sức khỏe người lao động. 

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Quy chuẩn này áp dụng thay thế cho “Tiêu chuẩn cường độ điện 

từ trường tần số thấp và điện trường tĩnh” 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 hướng dẫn triển khai và tổ chức thực hiện 

quy chuẩn này. 

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

điện từ trường tần số công nghiệp 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 

1. Nguyên tắc: 

1.1. Chỉ định đo: 

- Đo ở tất cả các điểm có nguồn phát sinh điện từ trường tần số 

công nghiệp; nơi làm việc, khu vực dân cư. Đặc biệt đo ở các nơi có điện 

thế cao và cường độ dòng điện lớn; với nguồn điện, trạm biến thế và 

đường dây có điện thế 110kV trở lên bắt buộc phải đo định kỳ hàng năm. 

- Đo vào các thời điểm: Khi mới đưa thiết bị vào vận hành, khi tổ 

chức nơi làm việc mới, khi có thay đổi kết cấu thiết bị và định kỳ hàng 

năm. 

1.2. Đảm bảo an toàn khi đo:  

 Khi đo phải tuân thủ tuyệt đối quy phạm an toàn điện:  

+ Phải có cán bộ an toàn điện và vận hành điện đi theo giám sát. 

+ Không đo và ở gần trạm biến áp, đường dây cao thế khi trời mưa, 

có sương mù dầy, có gió to hay gió giật (vận tốc gió >9,5m/s), có sét. 

+ Khi đo cần chú ý và có biện pháp phòng tránh ảnh hưởng nguy 

hiểm của điện từ do phóng điện từ các bộ phận mang điện; do ảnh hưởng 

của điện từ trường; do ảnh hưởng cảm ứng điện từ, cảm ứng tĩnh điện; do 

ảnh hưởng của điện thế chạm, điện thế bước, nối đất khi có ngắn mạch. 

2.Thiết bị đo: 

- Thiết bị đo có đầu anten thu được điện từ trường tần số 50 - 60Hz. 

- Đơn vị đo: 

 + Điện trường: Vôn trên mét (V/m); 

 + Từ trường: Ampe trên mét (A/m), Microtesla (T), Miligauss 

(mG); 

- Công thức quy đổi: 

  + Điện trường: 1 kV/m = 1000 V/m; 

  + Từ trường: 1 A/m = 1000 mA/m; 

+ 1 A/m = 1,25 T = 12,5 mG (Quy đổi này chỉ đúng cho không khí 

và vật liệu không từ tính). 

- Giới hạn đo:  

 + Điện trường: 0,1 V/m - 30 kV/m (nếu cao hơn càng tốt). 

  + Từ trường: 0,1 mA/m - 200 A/m (nếu cao hơn càng tốt). 
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- Độ nhạy tối thiểu: Điện trường 0,1 V/m; Từ trường: 0,1 mA/m. 

- Thiết bị cần có đủ phụ kiện kèm theo: Hộp đựng, giá đỡ.  

- Thước đo chiều dài, chiều cao.  

  Vận hành, sử dụng thiết bị, bảo quản thiết bị theo bản hướng dẫn 

sử dụng kèm theo thiết bị. 

3. Các bước tiến hành 

3.1. Chuẩn bị: 

- Chuẩn bị thiết bị: Máy đo, giá đỡ, thước đo chiều dài, chiều cao, 

pin, giấy bút ghi kết quả hoặc máy tính để kết nối. 

- Lắp pin vào máy, thử pin, xem hiển thị đơn vị đo; đảm bảo máy 

hoạt động tốt trước khi đo. 

- Đảm bảo an toàn điện trước khi đo. 

3.2. Đo điện từ trƣờng tại các thiết bị đặt dƣới sàn: Máy phát điện, 

máy biến thế đặt trên mặt đất, sàn làm việc: 

- Vị trí đo: Đo ngang ngực người làm việc (nếu đứng), ngang đầu 

(nếu ngồi); nếu ở các tư thế khác đo tại vị trí cơ thể tiếp xúc gần nguồn 

nhất. 

- Tiến hành đo: Lần lượt đo điện trường, từ trường; khi màn hiển thị 

hiện số ổn định mới đọc kết quả. 

3.3. Đo điện từ trƣờng tại các thiết bị cao thế đi trên cao: Các trạm 

biến thế, đường dây truyền tải điện: 

- Vị trí đo:  

+ Đối với đường dây truyền tải điện đo dưới đường dây hoặc 

khoảng cách 1, 2, 5m vv... tính từ tim đường dây hoặc tại vị trí 

làm việc hoặc nơi dân cư nghi có ảnh hưởng của điện từ trường 

từ đường dây. 

+ Đối với các trạm biến thế: Đo tại các vị trí trong trạm theo chức 

danh kỹ thuật. 

+ Tại mỗi vị trí đo cần đo 3 điểm ở độ cao 0,5m; 0,8m và 1,6m tính 

từ mặt đất hoặc sàn làm việc và cách bộ phận nối đất 0,5m. 

- Tiến hành đo: Đặt máy trên giá, máy cách người đo 1,5m; chỉnh độ 

cao của máy cách sàn 0,5m; 0,8m và 1,6m, đo điện trường và từ trường 
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tại các điểm trên; khi màn hiển thị cho kết quả ổn định mới đọc và ghi kết 

quả. 

4. Hƣớng dẫn đánh giá 

- Các kết quả đo được đánh giá, so sánh với Quy chuẩn nêu trên. 

- Đối với các vị trí đo cách sàn 0,5m; 0,8m; 1,6m đánh giá theo giá trị 

cao nhất của 3 điểm đo. 

- Nếu vị trí nào vượt mức cho phép theo Quy chuẩn nêu trên cần 

cảnh báo ngay. 



QCVN…/2015/BYT 

 

 8 

PHẦN II: THUYẾT MINH QUY CHUẨN 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA  

VỀ ĐIỆN TỪ TRƢỜNG TẦN SỐ CÔNG NGHIỆP – 

 MỨC CHO PHÉP CƢỜNG ĐỘ ĐIỆN TỪ TRƢỜNG  

TẦN SỐ CÔNG NGHIỆP TẠI NƠI LÀM VIỆC 

 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUY CHUẨN 

Điện từ trường là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến môi 

trường phổ biến và phát triển nhanh nhất. Hiện tại chúng ta đang hàng 

ngày tiếp xúc với những mức độ khác nhau của điện từ trường và mức độ 

tiếp xúc sẽ còn tăng cùng với tiến bộ công nghệ và quy mô sử dụng điện.  

Hiện nay, Việt Nam chưa có Quy chuẩn đối với điện từ trường tần 

số công nghiệp và mức cho phép cường độ điện từ trường tần số công 

nghiệp tại nơi làm việc. Việc ban hành Quy chuẩn này là cơ sở cho việc 

đánh giá, giám sát điện từ trường tần số công nghiệp trong môi trường lao 

động, góp phần để các cơ quan quản lý nhà nước có những quy định 

nhằm kiểm soát, quản lý và bảo vệ sức khỏe người lao động. 

 

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG QUY CHUẨN 

Dự thảo “Quy chuẩn Việt Nam đối với điện từ trường tần số công 

nghiệp - mức cho phép cường độ điện từ trường tần số công nghiệp tại 

nơi làm việc” được xây dựng dựa trên các căn cứ sau đây: 

 - Tham khảo các quy định, tiêu chuẩn của WHO, Mỹ, Canada, Hàn 

Quốc, Châu Âu, Nga… về điện từ trường tần số công nghiệp - mức cho 

phép cường độ điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc. 

- Tham khảo các văn bản, quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn môi 

trường liên quan trong nước hiện hành. 

- Ý kiến đóng góp của các chuyên gia trong các hội thảo. 

- Ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan. 
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III. NỘI DUNG CHÍNH QUY CHUẨN  

1. Các văn bản, quy định, tiêu chuẩn liên quan trong nƣớc và trên thế 

giới  

+ Trên thế giới: Một số nước trên thế giới đã đưa ra các tiêu chuẩn điện 

từ trường tần số công nghiệp và mức cho phép cường độ điện từ trường 

tần số công nghiệp tại nơi làm việc được trình bày trong bảng dưới: 

Mức cho phép cƣờng độ điện từ trƣờng tần số công nghiệp 

tại nơi làm việc của các nƣớc trên thế giới 

 

Các nƣớc 

Cƣờng độ 

điện trƣờng E 

(kV/m) 

Cƣờng độ 

từ trƣờng H 

(A/m) 

Trong 

8 giờ 

Trong thời 

gian ngắn 

(<2 giờ) 

Trong 

8 giờ 

Trong thời 

gian ngắn 

(<2 giờ) 

Anh (1993) 12 - 1280 - 

Châu Âu (2004)* 10 - 400 - 

Hàn Quốc (2001)* 10 - 400 - 

Singapore (2001)* 10 - 400 - 

Philippine (2004)* 10 - 400 - 

Úc (2001) 10 30 400 4000 

Bulgaria (1999) 25 - 960 - 

Hà Lan (2000) 8 - 96 - 

Pháp (2001) 5 - 400 - 

Ba Lan (2002) 5 10 200 2000 

Liên bang Nga (1999) 5 - - - 

Mỹ (2000) 25 - 960 - 

* Dựa trên mức giới hạn được tổ chức ICNIRP đưa ra năm 1998. 
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- Không quy định. 

 Hiện tại, một số nước công nghiệp tiên tiến như Đức, Canada, Nhật 

Bản, Trung Quốc vẫn chưa đưa ra mức cho phép cường độ điện từ 

trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc. Còn lại đa số các nước trên 

thế giới đều đang sử dụng mức cho phép cường độ điện từ trường tần số 

công nghiệp do tổ chức ICNIRP đưa ra năm 1998. Đến năm 2010, trong 

một hướng dẫn mới, tổ chức ICNIRP đã có một số thay đổi đối với mức 

cho phép cường độ điện từ trường tần số công nghiệp. 

Mức cho phép cƣờng độ điện từ trƣờng tần số công nghiệp 

tại nơi làm việc theo khuyên cáo của tổ chức ICNIRP 

 

Các nƣớc 

Cƣờng độ 

điện trƣờng E 

(kV/m) 

Cƣờng độ từ trƣờng 

H 

(A/m) 

ICNIRP - 1998 10 400 

ICNIRP - 2010 10 800 

+ Tại Việt Nam: Hiện tại Việt Nam có Tiêu chuẩn ngành: "Mức cho phép 

của cường độ điện trường tần số công nghiệp và quy định việc kiểm tra ở 

chỗ làm việc" do Bộ Năng lượng ban hành theo Quyết định số 

193NL/KHKT ngày 12/4/1994 và "Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động" do Bộ Y tế 

ban hành theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002. 

Mức cho phép của cƣờng độ điện trƣờng tần số công nghiệp 

trong 8 giờ tại nơi làm việc 

 

Các quy định 

Cƣờng độ 

điện trƣờng E 

(kV/m) 

Cƣờng độ 

từ trƣờng H 

(A/m) 

Theo Quyết định số 

193NL/KHKT 

- Khi E<5: Không hạn chế tiếp xúc 

- Khi 5≤E≤20: Thời gian cho phép tiếp 

xúc = 50/E-2 

- Khi 20<E≤25: Thời gian cho phép tiếp 

xúc là 10 phút 
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- Khi E>25: Không cho phép tiếp xúc 

Theo Quyết định số 

3733/2002/QĐ-BYT 
≤25 ≤160 

2. Căn cứ thực tiễn 

2.1. Kết quả đo tại Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam  

 Thời gian tiến hành đo, kiểm tra môi trường lao động: 30/12/2013. 

Vị trí đo 
Tần số thấp 

Điện trường (kV/m) Từ trường (A/m) 

I Trạm phân phối điện nhà A   

1 Giữa trạm 1,05 28,8 

2 Vị trí tủ cấp đến 0,85 35,5 

3 Phần phía ngoài nhà trạm 0,42 11,6 

II Trạm 1000   

4 Giữa trạm 1,08 30,5 

5 Vị trí tủ cấp đến 0,70 38,4 

6 Phần phía ngoài nhà trạm 0,32 12,5 

III Trạm Trung ương 1   

7 Giữa trạm 1,06 32,5 

8 Vị trí tủ cấp đến 0,68 33,2 

9 Phần phía ngoài nhà trạm 0,51 10,8 

2.2. Kết quả đo tại Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu hàng 

không 

 Thời gian tiến hành đo, kiểm tra môi trường lao động: 13-

14/01/2014. 
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Vị trí đo 
Tần số thấp 

Điện trường (kV/m) Từ trường (A/m) 

I Tủ điện - Đội xe   

1 Vị trí tủ cấp đến 0,70 34,5 

2 Phần phía ngoài tủ  0,38 12,6 

II Tủ điện - Kho xăng   

3 Vị trí tủ cấp đến 0,75 39,4 

4 Phần phía ngoài tủ  0,32 14,5 

 

3. Quy định kỹ thuật 

3.1. Quy định mức cho phép và thời gian cho phép tiếp xúc với 

cƣờng độ điện trƣờng tại nơi làm việc 

Thời gian cho phép tiếp xúc 

(giờ) 

Cƣờng độ điện trƣờng E 

(kV/m) 

8 ≤10 

80/E 10<E≤25 

0 >25 

- Mức cho phép cường độ điện trường tại nơi làm việc trong 8 giờ áp dụng 

mức 10kV/m như hướng dẫn của tổ chức ICNIRP đưa ra năm 2010 và 

ngang bằng với một số nước thuộc Châu Á cũng như trên thế giới. 

- Bổ sung thêm thời gian cho phép tiếp xúc đối với một số mức cường độ 

điện trường khác tương đương với Tiêu chuẩn ngành do Bộ Năng lượng 

ban hành theo Quyết định số 193NL/KHKT ngày 12/4/1994. 

- Giới hạn cho phép cường độ điện trường được tiếp xúc tối đa 25kV/m 

theo "Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động" do Bộ Y tế ban hành theo Quyết định 

số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 và ngang bằng với một số nước 

trên thế giới. 
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3.2. Quy định mức cho phép và thời gian cho phép tiếp xúc với 

cƣờng độ từ trƣờng tại nơi làm việc 

Thời gian cho phép tiếp xúc 

(giờ) 

Cƣờng độ từ trƣờng H 

(A/m) 

8 400 

<2 4000 

- Tổ chức ICNIRP, năm 2008 đưa ra mức cho phép cường độ từ trường 

tại nơi làm việc trong 8 giờ 800A/m. Tuy nhiên, đa số các nước Châu Á 

cũng như một nước khác trên thế giới vẫn áp dụng mức 400A/m như 

hướng dẫn của tổ chức ICNIRP đưa ra năm 2008. Vì vậy, ban soạn thảo 

quyết định lựa chọn mức cho phép cường độ từ trường tại nơi làm việc 

trong 8 giờ là 400A/m. 

- Bổ sung thêm thời gian cho phép tiếp xúc ít hơn 2 giờ đối với mức 

cường độ từ trường 4000A/m như một số nước trên thế giới đang áp 

dụng. 

  

IV. KẾT LUẬN 

Như vậy, dựa vào các tiêu chuẩn đã có của Việt Nam cùng với 

hướng dẫn của tổ chức ICNIRP và tham khảo của các nước trên thế giới, 

ban soạn thảo đưa ra dự thảo Quy chuẩn điện từ trường tần số công 

nghiệp - mức cho phép cường độ điện từ trường tần số công nghiệp tại 

nơi làm việc. 

“Quy chuẩn điện từ trường tần số công nghiệp - mức cho phép 

cường độ điện từ trường tần số công nghiệp tại 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. 
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