
11- Danh m�c các ho�t ��ng h�p tác qu�c t� 
 

11.1- Các ho�t ��ng t�ng c��ng n�ng l�c và h�p tác k	 thu
t v�i các t� chc 

qu�c t� tr�c ti�p liên quan ��n ATVSL�  

 

 - Ch��ng trình t�p hu�n an toàn - v� sinh lao ��ng trong các doanh nghi�p v�a 
và nh	-  T
 ch�c Lao ��ng qu�c t (ILO). 
 - T� n�m 2000, T
 ch�c Gi�i ch� c�a Nh�t B�n �ã �ào t�o cho VCCI gi�ng viên 
ngu�n v� ch��ng trình 5S nh�m ph
 bin mô hình này cho các doanh nghi�p v�a và 
nh	 � VN th�c hi�n.  
 - D� án t�ng c��ng n�ng l�c an toàn – v� sinh lao ��ng trong s�n xu�t nông 
nghi�p do Chính ph� Nh�t B�n tài tr� thông qua ILO (2004-2007). 

- Ch��ng trình An toàn lao ��ng và H� th�ng thanh tra lao ��ng H�p nh�t do 
C�ng hoà Liên bang ��c tài tr� (2002-2005) qua ILO. 

- D� án Sáng Kin Liên kt Doanh nghi�p (VBLI) nh�m m�c tiêu chính h� tr� 
các doanh nghi�p da gi�y Vi�t Nam c�i thi�n môi tr��ng và �i�u ki�n làm vi�c cho 
công nhân v�i có s� tham gia c�a 23 c� quan trong n��c và qu�c t, các t
 ch�c phi 
chính ph� và các công ty �a qu�c gia.  
 -  Ch��ng trình Phòng ch�ng b�nh b�i ph
i silic, giai �o�n 1999 – 2000 do ILO 
h� tr� m�t s� l�p t�p hu�n v� ��c phim b�nh b�i ph
i theo b�ng phân lo�i c�a ILO 
1980 và 2000. 
 - Các ho�t ��ng v� nâng cao s�c kh	e ng��i lao ��ng trong các l�nh v�c Nông 
nghi�p, doanh nghi�p nh	 v�a, y t,... do WHO h� tr�. 

 
 
11.2- Các ho�t ��ng t�ng c��ng n�ng l�c và h�p tác k	 thu
t, qu�c t� trong 

h�p tác song ph��ng, tr�c ti�p liên quan ��n ATVSL�  

 
- Ch��ng trình H� tr� doanh nghi�p (BSPS) do �an M�ch tài tr� (2005-2009); 

 - Sáng kin liên kt các doanh nghi�p Da giày (V��ng qu�c Anh tài tr�); 
 - Ch��ng trình an toàn - v� sinh lao ��ng trong ngành da giày (Công ty NIKE) 
tài tr�; 
 -  Các ho�t ��ng h�p tác theo Tho� thu�n h�p tác v� an toàn – v� sinh lao ��ng 
v�i C� quan An toàn – v� sinh lao ��ng Hàn Qu�c (KOSHA) (2003-2006); 
 - M�t s� ho�t ��ng v� an toàn trong xây d�ng (T
 ch�c Lao ��ng qu�c t/Hàn 
qu�c). 

- Các ho�t ��ng h�p tác v�i hi�p h�i ATVSL� Châu Á - Thái Bình D��ng 
(APOSHO), Hi�p h�i ATVSL� Nh�t B�n (JISHA), Hi�p h�i An toàn Công nghi�p 
Hàn Qu�c (KISHA) 
 


