
12 - Các ho�t ��ng chuyên ngành trong l�nh v�c ATVSL� 
 

12.1- Tóm t�t các ch��ng trình/ho�t ��ng ATVSL� trong ngành khai thác 

m�  
Ch�a có thông tin 

   12.2- Tóm t�t các ch��ng trình/ho�t ��ng ATVSL� trong ngành xây d	ng 

- Ch��ng trình phòng ch�ng b�nh b�i ph�i si líc; 

- Ch��ng trình nghiên c�u tác h�i c	a s
i ami�ng trong s�n xut và s� dùng tm 

l
p  ami�ng và cách phòng ch�ng b�nh ngh� nghi�p; 

- H�i th�o an toàn - v� sinh lao ��ng trong các doanh nghi�p  xây d�ng v�a và 

nh�; 

- H�i th�o khoa h�c v� bi�n pháp an toàn lao ��ng khi thi công nhà cao t�ng; 

- H�i th�o khoa h�c v� an toàn - v� sinh khi thi công các công trình ng�m, h�m, 

gi�ng chìm và gi�ng chìm h�i ép; 

- H�i th�o khoa h�c v� các bi�n pháp an toàn lao ��ng khi thi công công trình  

d�n và ch�a  cácbua hydrô và x�ng  d�u; 

- H�i th�o khoa h�c v�  các bi�n  pháp an toàn khi thi công c�u; 

- H�i th�o khoa h�c v� an toàn lao ��ng khi phá d� công trình; 

- H�i th�o khoa h�c  v� các bi�n pháp b�o ��m an toàn  khi thi công các công 

trình trên bi�n, sông, h�; 

- H�i th�o khoa h�c v� các bi�n pháp b�o ��m an toàn khi s� d�ng v�t li�u n� 

trên công tr��ng khai thác v�t li�u xây d�ng và khi phá d� công trình; 

- �� tài khoa h�c RD-61-02 Nghiên c�u và biên so�n b� tài li�u hun luy�n v� 

công tác b�o h� lao ��ng trong ngành xây d�ng; 

- Ch��ng trình phòng ch�ng b�nh s�t rét, s�t xut huy�t cho ng��i lao ��ng trong 

ngành xây d�ng �ang làm vi�c  t�i các công trình � vùng sâu, vùng xa nh� Thu  �i�n 

Yaly, Thác M�, Sông Hinh; 

- �� tài khoa h�c 'An toàn lao ��ng  khi làm công vi�c xây d�ng trên �à giáo, sàn 

thao tác. 

 

12.3-  Tóm t�t các  ho�t ��ng ATVSL� trong các doanh nghi
p nh� 
- B� Lao ��ng – Th��ng binh và Xã h�i:  T�p hun an toàn – v� sinh lao ��ng 

cho  các doanh nghi�p v�a và nh� t�i nhi�u t!nh thành trong c� n�"c; 

-  B� Y T�:  K� ho�ch hành ��ng hàng n�m v� ch�m s�c kho# lao ��ng, làng 

ngh�; Nâng cao s�c kho# ng��i lao ��ng trong các xí nghi�p v�a và nh�. 

- Phòng Th��ng m�i và Công nghi�p Vi�t Nam (VCCI): T� n�m 1999, VCCI �ã 

t� ch�c các l"p �ào t�o v� ch��ng trình c�i thi�n �i�u ki�n lao ��ng trong các doanh 

nghi�p v�a và nh� (WISE) t�i nhi�u t!nh thành trong c� n�"c. B$t ��u t� n�m 2003, 

VCCI ti�n hành �ào t�o gi�ng viên ngu�n là các cán b� chi nhánh và m�t s� doanh 

nghi�p nh%m m� r�ng h�n n&a ch��ng trình WISE cho các doanh nghi�p � Vi�t nam. 

- H�i th�o qu�c t� v� an toàn – v� sinh lao ��ng trong doanh nghi�p v�a và nh� 

và trong nông nghi�p (C�n Th� -2004) 



- Ch	 �� chính c	a tu�n l' qu�c gia v� an toàn – v� sinh lao ��ng l�n th� 5 và 6 

v� an toàn – v� sinh lao ��ng trong các doanh nghi�p v�a và nh�.  

 

12.4-  Tóm t�t các ho�t ��ng ATVSL� trong l�nh v	c  nông nghi
p 

 
- Tu�n l' qu�c gia v� an toàn – v� sinh lao ��ng và phòng ch�ng cháy n� l�n th� 5 

và  6  �ã l�a ch�n An toàn – v� sinh lao ��ng trong s�n xut nông nghi�p là ch	 �� 

chính. 

- Th	 t�"ng Chính ph	 �ã ban hành Ch! th( s� 20/2004/CT-TTg ngày 8/6/2004 v� 

vi�c t�ng c��ng ch! ��o và t� ch�c th�c hi�n công tác an toàn- v� sinh lao ��ng trong 

s�n xut nông nghi�p. Sau khi có Ch! th( c	a Th	 t�"ng nhi�u B�, ngành và �(a 

ph��ng �ã  ch	 ��ng tri�n khai công tác an toàn – v� sinh lao ��ng trong nông nghi�p 

nh� có các v�n b�n h�"ng d�n, �ôn ��c ho)c xây d�ng k� ho�ch hành ��ng trong s�n 

xut nông nghi�p.  

 - B� Lao ��ng – Th��ng binh và Xã h�i �ã t� ch�c các h�i th�o qu�c gia v� xây 

d�ng chính sách an toàn – v� sinh lao ��ng trong nông nghi�p; hun luy�n an toàn – v� 

sinh lao ��ng trong nông nghi�p; H�i th�o gi"i thi�u công �"c 184 và khuy�n ngh( 192 

v� an toàn – v� sinh lao ��ng nông nghi�p; Biên so�n tài li�u, thông tin, tuyên truy�n 

và hun luy�n an toàn – v� sinh lao ��ng trong nông nghi�p 

- B� Y t� �ã tri�n khai nhi�u �� tài, nghiên c�u v� �i�u ki�n lao ��ng và s�c kho# 

ng��i lao ��ng nông nghi�p, th�c hi�n c��ng trình nâng cao s�c kho# n�i làm vi�c cho 

ng��i lao ��ng nông nghi�p, t� ch�c t�p hun nâng cao nh�n th�c v� ATVSL�, c�i 

thi�n �i�u ki�n lao ��ng, ch�m sóc s�c kho# cho ng�òi lao ��ng nông nghi�p, t� ch�c 

các h�i th�o qu�c gia v� công tác ATVSL� và ch�m sóc s�c kho# cho lao ��ng nông 

nghi�p và d� th�o k� ho�ch hành ��ng ch�m sóc s�c kho# cho ng��i lao ��ng nông 

nghi�p..   

Ngày 11/10/2004 B� tr��ng B� Y t� �ã ban hành Ch! th( s� 07//2004/CT-BYT v� 

vi�c t�ng c��ng ch! ��o và t� ch�c th�c hi�n ATVSL�, ch�m sóc s�c kh�e cho ng��i 

lao ��ng nông nghi�p.  

 - B� Nông nghi�p và Phát tri�n Nông thôn:  

 + Ban Hành v�n b�n B� sung, s�a  ��i các quy trình quy ph�m k* thu�t trong 

s�n xut nông nghi�p; T� ch�c các l"p t�p hun cho cán b� ch	 ch�t � các doanh 

nghi�p; Thành l�p h�i ��ng BHL� và m�ng l�"i ATVSV �� ch! ��o, ki�m tra, giám 

sát các ho�t ��ng BHL�. Thông tin tuyên truy�n, hun luy�n cho ng��i lao ��ng; 

Chn ch!nh h� th�ng s� sách theo dõi s�c kho#, b�nh ngh� nghi�p, tai n�n lao ��ng; 

tích c�c th�c hi�n các ch� �� trang b( phòng h� cá nhân;  

+ H�"ng d�n các ��n v( l�p k� ho�ch BHL�; Chú ý ��u t� hàng nghìn t  ��ng 

�� c�i ti�n công ngh�, c�i thi�n �i�u ki�n làm vi�c và môi tr��ng � nh&ng ngh�, công 

vi�c n)ng nh�c, ��c h�i. Kinh phí chi cho BHL� trong n�m 2004 c	a các ��n v( trong 

B� g�n 15 t  ��ng.  



+ Thành l�p Ban ch! ��o Tu�n l' qu�c gia v� ATVSL�-PCCN hàng n�m g�m 

16 thành  viên do Th� tr��ng làm Tr��ng ban, C�c Ch� bi�n nông lâm s�n là c� quan 

Th��ng tr�c c	a Ban ch! ��o B�. 

+ Ti�p t�c tri�n khai ch��ng trình qu�n lý d(ch h�i  t�ng h
p (IPM).  

+ Ki�n toàn b� máy làm công tác BHL� c	a ngành nông nghi�p thông qua vi�c 

b� sung ch�c n�ng nhi�m c	a v� ATVSL�-PCCN cho C�c Ch� bi�n Lâm s�n. 

 

 

12.5- Tóm t�t các ch��ng trình ki�m soát b
nh ngh nghi
p nh� b
nh b�i 

ph�i silíc, b
nh b�i ph�i  ami�ng và nhi�m ��c 

 

Ch��ng trình hành ��ng qu�c gia phòng ch�ng b�nh ngh� nghi�p, �)c bi�t là 

b�nh b�i ph�i si-líc. Ch��ng trình nh%m nâng cao ki�n th�c c	a các ��i t�
ng trong 

vi�c phòng ch�ng và phát hi�n  b�nh b�i ph�i silic ngh� nghi�p, góp ph�n gi�m t  l� 

m$c và ti�n t"i thanh toán b�nh b�i ph�i silic  ngh� nghi�p; 

 

 M�c tiêu trong giai �o�n t� 2000 - 2005 là xây d�ng chi�n l�
c và mô hình �ào 

t�o nâng cao nh�n th�c v� b�nh b�i ph�i silic  và cách phòng ch�ng cho các nhóm ��i 

t�
ng; Ti�n hành �ào t�o ��i ng+ gi�ng viên t�i c� s� nh%m nhanh chóng tri�n khai các 

ho�t ��ng �ào t�o và truy�n thông t�i các c� s� có nguy c�. 
 


