
On November 30th, 2020, Ministry of Industry and Trade issued
Circular No.39/2020/TT-BTC on National Technical Standard on
Electrical Safety, as QCVN 01:2020/BCT (“National Technical
Standard on Electrical Safety”). Since June 1st, 2021, Circular
No.39/2020/TT-BCT shall replace Decision No.12/2008/QÐ-BCT
dated 17th June, 2018 of Ministry of Industry and Trade, in which the
QCVN 01:2008/BCT are being applied. 

The National Technical Standard on Electrical Safety shall be applied
for all organizations and individuals conducting electricity activities as
well as using electricity for manufacturing in the territory of Vietnam,
including without limitation the wind power plants and solar power
plants. Accordingly, the National Technical Standard on Electrical
Safety provides for safety measures solutions when performing the
construction, operation, business, experiment, examination works,
repairing the electricity lines and electricity equipment.
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1. The National Technical Standard on Electrical Safety
sets out the technical regulations that shall be the basis
for electricity construction operation units, manage-
ment units, the units performing the repairing works,
experiment, examination, construction, business and
other electricity constructions, to perform the works
relating to technical in order to ensure the electrical
safety.

2. The National Technical Standard on Electrical Safety
also provides for the management regulations on
operation management units and working units.
Accordingly, operation management units have
obligations to (i) manage and operate electricity works
according to regulations, (ii) allow working units to
enter for conducting necessary works, (iii) inspect and
supervise the unsafe cases for prompt handling and (iv)
stop performing works of the working units if it is not
safe. Regarding the working units, The National
Technical Standard on Electrical Safety regulates that a
working unit shall have minimum 02 staffs, one of
them shall be a direct Commandant with general
responsibility, except for the simple works and the
works do not require the safety solutions. Besides, the
works relating to construction, business, operation of
electricity works, such as surveying the working site,
creating the electrical safety solution in the
construction plan, registering the working, working
form, working order, perform working, etc. are also
specifically mentioned in the National Technical
Standard on Electrical Safety.

3. The National Technical Standard on Electrical Safety
also regulates the specific works, e.g, safety equipments, 

labor protection, safety in electricity construction,
safety in working electricity lines and electricity
plant. For example, regarding to employment
protection, all staffs of working units are required to
use the safety equipment and labor protection in
accordance with the assigned works. The direct
Commandant has obligations to inspect the
utilization of such safety equipment and labor
protection of staffs in the working units. Moreover,
when the works are performed near to the electricity
lines from 220 kV or more and there is a possibility
of electric shock due to inductive electrical shock,
the staff of the working unit must be equipped with
special protective equipment. The organizations,
enterprises performing in the electricity field,
including power plants, shall update, draft, issue and
store the National Technical Standard on Electrical
Safety in the unit’s office to meet general
requirements for safety in power generation,
transmission and distribution of electricity according
to the law regulations.
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The contents of this Legal Update do not constitute legal advice and
do not necessarily reflect the opinions of our firm or any of our
attorneys or consultants. This Legal Update provides general
information, which may or may not be correct, complete or current at
the time of reading. The content is not intended to be used as a
substitute for specific legal advice or opinions. Please seek appropriate
legal advice or other professional counselling for any specific issues
you may have. We, NDTC & Partners, expressly disclaim all
liability relating to actions taken or not taken based on any or all
contents of the Legal Update.
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Ngày 30 tháng 11 năm 2020, Bộ trưởng Bộ công thương đã ban hành
Thông tư số 39/2020/TT-BCT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an
toàn điện ký hiệu QCVN 01:2020/BCT (“Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về an toàn điện”). Kể từ ngày 01/06/2021, Thông tư 39/2020/TT-
BCT thay thế cho Quyết định số 12/2008/QÐ-BCT ngày 17 tháng 6
năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về an toàn điện QCVN 01:2008/BTC.

Quy chuẩn quốc gia về an toàn điện được áp dụng bắt buộc cho tất cả
các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực, sử dụng điện để sản
xuất trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm cả các nhà máy điện gió và điện
mặt trời. Theo đó, Quy chuẩn quốc gia về an toàn điện quy định về
các biện pháp đảm bảo an toàn khi thực hiện các công việc xây dựng,
vận hành, kinh doanh, thí nghiệm, kiểm định, sửa chữa đường dây dẫn
điện, thiết bị điện.
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1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện đưa ra
các quy định kĩ thuật mà các đơn vị trực tiếp quản lý,
vận hành các công trình điện lực; các đơn vị thực hiện
công việc sửa chữa, thí nghiệm, kiểm định, xây dựng,
kinh doanh và các công trình khác liên quan đến công
trình điện lực dựa vào để làm căn cứ, cơ sở thực hiện
công việc liên quan đến kĩ thuật nhằm đảm bảo quy
định về an toàn điện;

2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện cũng
đưa ra các quy định quản lý đối với đơn vị quản lý vận
hành và đơn vị công tác. Theo đó, đơn vị quản lý vận
hành có trách nhiệm (i) quản lý và vận hành công trình
điện theo quy định, (ii) cho phép đơn vị công tác vào
làm việc, (iii) Kiểm tra, giám sát phát hiện các hiện
tượng mất an toàn để kịp thời xử lý và (iv) Ðược phép
dừng công việc của đơn vị công tác nếu có nguy cơ
gây mất an toàn. Liên quan đến đơn vị công tác, Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện quy định một
đơn vị công tác phải có tối thiểu hai người, trong đó
phải có một Người chỉ huy trực tiếp chịu trách nhiệm
chung, trừ các công việc đơn giản và không phải
chuẩn bị biện pháp an toàn. Bên cạnh đó, các công
việc liên quan đến quá trình xây dựng, kinh doanh,
hoạt động, vận hành của công trình điện như: khảo sát
hiện trường công tác, lập biện pháp an toàn điện trong
phương án thi công, đăng kí công tác, phiếu công tác,
lệnh công tác, thực hiện công tác cũng được quy định
cụ thể tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn
điện.

3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện cũng
đưa ra quy định đối với một số công việc cụ thể như:
trang thiết bị an toàn, bảo hộ lao động, an toàn xây 

dựng công trình điện lực, an toàn khi làm việc với
đường dây điện hay an toàn khi làm việc tại nhà
máy điện. Ví dụ, về vấn đề bảo hộ lao động, tất cả
nhân viên của đơn vị công tác phải sử dụng đúng và
đầy đủ các trang bị an toàn và bảo hộ lao động phù
hợp với công việc được giao.Người chỉ huy trực
tiếp có trách nhiệm kiểm tra việc sử dụng các trang
bị an toàn và bảo hộ lao động của nhân viên đơn vị
công tác. Ngoài ra, khi công việc được thực hiện ở
gần đường dây có điện áp từ 220 kV trở lên và có
khả năng bị điện giật do nhiễm điện cảm ứng thì
nhân viên đơn vị công tác phải được trang bị bảo hộ
chuyên dụng. Các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động
trong lĩnh vực điện lực phải cập nhật, xây dựng, ban
hành và lưu trữ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an
toàn điện tại đơn vị của mình để đáp ứng yêu cầu
chung về an toàn trong phát điện, truyền tải điện,
phân phối điện theo quy định của pháp luật.

NỘI DUNG CHÍNH CỦA
QUY CHUẨN KỸ THUẬT
QUỐC GIA VỀ AN TOÀN
ĐIỆN

Nội dung của văn bản này không tạo thành tư vấn pháp lý và không
nhất thiết phản ánh ý kiến của công ty chúng tôi hoặc bất kỳ luật sư
hoặc chuyên gia tư vấn nào của chúng tôi. Văn bản này cung cấp
thông tin chung, có thể đúng hoặc không chính xác, đầy đủ hoặc cập
nhật tại thời điểm đọc. Nội dung không nhằm mục đích sử dụng thay
thế cho tư vấn hoặc ý kiến pháp lý cụ thể. Vui lòng tìm kiếm tư vấn
pháp lý phù hợp hoặc tư vấn chuyên nghiệp khác cho bất kỳ vấn đề cụ
thể bạn có thể có. Chúng tôi, NDTC & Partners, từ chối trách nhiệm
liên quan đến các hành động được thực hiện hoặc không được thực
hiện dựa trên bất kỳ hoặc tất cả các nội dung của văn bản này.
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