
2 – V�n b�n qui ph�m pháp lu�t v� ATVSL� � Vi�t Nam 

2.1- V�n b�n lu�t 

STT Tên v�n b�n 
1 Hi�n pháp n��c C�ng hoà xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam n�m 1992 - 

	i
u 56 
2 Lu�t B�o v� sc kho� nhân dân 1989  
3 Lu�t Công �oàn 1990 
4 Lu�t B�o v� môi tr��ng 1993 
5 B� Lu�t lao ��ng 1994 
6 Lu�t Phòng cháy ch�a cháy 2001 
7 Lu�t s�a ��i b� sung m�t s� �i
u c�a B� Lu�t lao ��ng 2002 
8 Pháp l�nh B�o v�  và Ki�m d�ch th�c v�t 2001 
9 Lu�t 	i�n l�c 2004 

10 Lu� t  Xây d�ng 2003  

 

2.2 – V�n b�n d��i lu�t 

2.2.1-  Danh sách các c� quan có th�m quy�n ban hành các v�n b�n d��i lu�t 
v� ATVSL	 

TT C	 quan Lo�i  v�n b�n 
1 Chính ph� Ngh� ��nh, quy�t ��nh, ch� th�. 
2 B� Lao ��ng – 

Th��ng binh và 
Xã h�i 

Ban hành các v�n b�n pháp lu�t, các chính sách, ch� 
�� v
 b�o h� lao ��ng, an toàn lao ��ng, v� sinh lao 
��ng; xây d�ng, ban hành và qu�n lý th�ng nh�t h� 
th�ng quy ph�m Nhà n��c v
 an toàn lao ��ng, tiêu 
chu�n phân lo�i lao ��ng theo �i
u ki�n lao ��ng. 

3 B� Y t�  Ban hành và qu�n lý th�ng nh�t c�c v�n b�n quy 
ph�m pháp lu�t, h� th�ng tiêu chu�n v� sinh lao 
��ng, tiêu chu�n sc kho� ��i v�i các ngh
, các 
công vi�c.  

4 B� Khoa h�c, 
C�ng ngh�   

Ban hành h� th�ng tiêu chu�n ch�t l� ng, quy cách 
các ph��ng ti�n b�o v� cá nhân trong lao ��ng; ph�i 
h p v�i B� Lao ��ng-Th��ng binh và Xó h�i, B� Y 
t� xõy d�ng ban hành và qu�n lý th�ng nh�t h� 
th�ng ti�u chu�n k! thu�t Nhà n��c v
 an toàn lao 
��ng, v� sinh lao ��ng; 

5 C�c B�, ngành 
kh�c 

Ban hành, h��ng d"n áp d�ng h� th�ng tiêu chu�n, 
quy ph�m an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng c�p 



ngành. Tr��c khi ban hành các tiêu chu�n, quy 
ph�m an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng c�p ngành 
ph�i có s� tham gia c�a B� Lao ��ng-Th��ng binh 
và Xó h�i ��i v�i tiêu chu�n, quy ph�m an toàn lao 
��ng , B� Y t� ��i v�i tiêu chu�n, quy ph�m v� sinh 
lao ��ng  

6 U# ban nhân dân 
t�nh, thành ph� 
tr�c thu�c Trung 
��ng 

Ban hành các ch� th�, h��ng d"n th�c hi�n qu�n lý 
Nhà n��c v
 an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng 
trong ph�m vi ��a ph��ng m$nh.  

(Theo Lu�t Ban hành v�n b�n, B� lu�t Lao ��ng và  Ngh� ��nh  s� 06/CP ngày 
20/1/1995, Ngh� ��nh  s� 110/2002/N	 ngày 27/12/2002) 
 

2.2.2-  Các v�n b�n do Chính ph
 ban hành 

TT Tên v�n b�n Tóm t
t n�i dung 

1.  Ngh� ��nh 195/CP ngày 
31/12/1994 c�a Chính ph� qui 
��nh chi ti�t và h��ng d"n thi 
hành m�t s� �i
u c�a B� Lu�t 
lao ��ng v
 th�i gi� làm vi�c, 
th�i gi� ngh� ng�i; 

Ngh� ��nh 109/2002/N	-CP 
ngày 27/12/2002 c�a Chính 
ph� v
 vi�c s�a ��i, b� sung 
m�t s� �i
u c�a ngh� ��nh 
195/CP ngày 31/12/1994 v
 
th�i gi� làm vi�c – th�i gi� 
ngh� ng�i. 

- Th�i gi� làm vi�c không quá tám gi� 
trong m�t ngày; không quá 48 gi� 
trong m�t tu%n. 

- Th�i gi� làm vi�c trong �i
u ki�n lao 
��ng �&c bi�t n&ng nh�c, ��c h�i nguy 
hi�m �� c rút ng'n t( 1 ��n 2 gi� 
theo danh m�c BYT – BL	TBXH ban 
hành. 

- Th�i gi� làm thêm không quá 50% 
s� gi� làm vi�c trong m)i ngày, T�ng 
s� th�i gian làm thêm không quá 200 
gi� trong 1 n�m. Tr��ng h p �&c bi�t 
c*ng không quá 300 gi�/n�m. 

2.  Ngh� ��nh s� 06/N	-CP ngày 
20/1/1995 c�a Chính ph� Qui 
��nh chi ti�t m�t s� �i
u c�a 
B� lu�t lao ��ng v
 ATL	-
VSL	. Ngh� 	�nh 
110/2002/N	 - CP ngày 
27/12/2002 c�a Chính ph� v
 
vi�c s�a ��i b� sung m�t s� 

- L�p báo cáo kh� thi v
 các bi�n pháp 
��m b�o AT- VSL	. 

- Trang c�p ph��ng ti�n b�o v� cá 
nhân theo �úng qui cách và ch�t l� ng 
theo tiêu chu�n. 

- Khám sc kho� cho ng��i lao ��ng 



�i
u c�a ngh� ��nh 06/N	-CP 
ngày 20/1/1995 c�a Chính 
ph� qui ��nh chi ti�t m�t s� 
�i
u c�a BLL	 v
 AT-VSL	  

1 n�m m�t l%n, ng��i lao ��ng làm 
công vi�c n�ng nh�c ��c h�i 6 tháng 
m�t l%n. 

- Hu�n luy�n v
 ATL	 - VSL	. 

- 	�ng ký ki�m ��nh khi ��a vào s� 
d�ng các lo�i máy, thi�t b�, v�t t�, các 
ch�t có yêu c%u nghiêm ng&t v
 
ATVSL	. 

3.  Ngh� ��nh 113/2004/N	-CP 
ngày 16/4/2004 c�a Chính 
ph� V
 vi�c Qui ��nh x� ph�t 
hành chính v
 hành vi vi 
ph�m pháp lu�t lao ��ng 

- X� ph�t hành chính ��i v�i t� chc 
cá nhân VN có hành vi vi ph�m pháp 
Lu�t lao ��ng mà không ph�i là t�i 
ph�m và theo qui ��nh c�a pháp lu�t 
ph�i b� x� ph�t hành chính x�y ra 
trong lãnh th� VN. 

- Cá nhân t� chc n��c ngoài vi ph�m 
hành chính pháp lu�t lao ��ng trong 
ph�m vi lãnh th� VN c*ng b� x� ph�t 
hành chính theo qui ��nh c�a Ngh�  
��nh này (tr( tr��ng h p trong �i
u 
��c Qu�c t� mà VN ký k�t ho&c tham 
gia có qui ��nh khác). 

4.   Ch� th� s� 13/CT-TTg ngày 
26/3/1998 c�a Th� t��ng 
Chính ph� v
 vi�c t�ng c��ng 
ch� ��o và t� chc th�c hi�n 
công tác b�o h� lao ��ng 
trong tình hình m�i. 

- B� L	TBXH ph�i h p v�i B� Y t� 
soát xét hoàn thi�n và b� sung các v�n 
b�n h��ng d"n th�c hi�n pháp lu�t v
 
BHL	 �&c bi�t là các Qui ph�m v
 
ATVSL	, c�ng c� nâng cao hi�u l�c 
c�a h� th�ng thanh tra ATL	, VSL	. 

- Ph�i h p TL	L	VN và các B� 
ngành liên quan nghiên cu xây d�ng 
ch��ng trình Qu�c gia v
 B�o h� lao 
��ng, an toàn lao ��ng, v� sinh lao 
��ng. 

- B� Y t� s�a ��i b� sung các tiêu 
chu�n v� sinh lao ��ng, xây d�ng tiêu 
chu�n sc kho�, khám tuy�n ��i v�i 
ng��i lao ��ng làm công vi�c, n&ng 



nh�c, ��c h�i, nguy hi�m; �+ng th�i 
nâng cao hi�u qu� vi�c c�p cu khi 
x�y ra TNL	.  

- Hàng n�m t� chc t�ng k�t, �ánh giá 
th�c hi�n công tác BHL	, h��ng d"n 
và t� chc khen th�,ng công tác này. 

5.  Ngh� ��nh s� 58/2002/N	- CP 
ngày 3/6/2002 c�a Chính ph�   

	i
u l� Qu�n lý thu�c B�o v� th�c v�t  

6.  Ngh� ��nh s� 26/2003/N	-CP 
ngày 19/3/2003 c�a Chính 
ph�. 

X� ph�t vi ph�m hành chính trong l�nh 
v�c b�o v� và ki�m d�ch th�c v�t. 

7.  Ch� th� s� 20/2004/CT-TTg 
ngày 8/6/2004 c�a Th� t��ng 
Chính ph� v
 vi�c t�ng c��ng 
ch� ��o và t� chc th�c hi�n 
công tác an toàn- v� sinh lao 
��ng trong s�n xu�t nông 
nghi�p 

 Hoàn thi�n các v�n b�n qui ph�m 
pháp lu�t có liên quan ��n vi�c th�c 
hi�n công tác an toàn - v� sinh lao 
��ng trong s�n xu�t nông nghi�p 

- T�ng c��ng công tác phòng ng(a tai 
n�n lao ��ng và b�nh ngh
 nghi�p  

- 	�y m�nh công tác thông tin tuyên 
truy
n, ph� bi�n nh- nâng cao nh�n 
thc cho ng(�i s� d�ng lao ��ng và 
ng��i lao ��ng trong s�n xu�t nông 
nghi�p v
 các qui ph�m pháp lu�t, các 
tiêu chu�n qui trình, qui ph�m k! 
thu�t, các bi�n pháp phòng ng(a 
TNL	 khi s� d�ng máy, thi�t b�, 
thu�c b�o v� th�c v�t trong s�n xu�t 
nông nghi�p 

- T�ng c��ng h p tác Qu�c t� trong 
l�nh v�c an toàn v� sinh lao ��ng  
trong s�n xu�t nông nghi�p. 

- T�ng c��ng công tác thanh tra, ki�m 
tra vi�c ch�p hành các qui ��nh v
 an 
toàn - v� sinh lao ��ng trong s�n xu�t 
nông nghi�p. 



8.  Quy�t ��nh s� 40/2005/Q	-
TTg ngày 28/2/2005 c�a Th� 
t��ng Chính ph� v
 vi�c 
thành l�p H�i �+ng Qu�c gia 
v
 b�o h� lao ��ng 

- H�i �+ng qu�c gia v
 b�o h� lao 
��ng t� v�n cho Chính ph� v
 ch� 
tr��ng, ph��ng h��ng , c� ch� chính 
sách và t� chc ph�i h p ho�t ��ng 
c�a các B� ngành v
 công tác BHL	; 
Nh�ng bi�n pháp ch� ��o, �i
u hành 
các ch� tr��ng, chính sách và ch��ng 
trình qu�c gia v
 BHL	;  Làm �%u 
m�i ph�i h p gi�a các B� ngành , t� 
chc �oàn th� v
 công tác BHL	, �� 
��m b�o ATVSL	, v� sinh lao ��ng 
và c�i thi�n �i
u ki�n lao ��ng. 

 

2.2.3 – Thông t�  liên t�ch  

TT  Tên v�n b�n Tóm t
t n�i dung 

1.  Thông t� s� 03/TT-LB 
ngày 28/1/1994 c�a Liên 
b� Lao ��ng- Th��ng 
binh và Xã h�i Y t� quy 
��nh các �i
u ki�n lao 
��ng có h�i và các công 
vi�c không s� d�ng lao 
��ng n�. 

Các �i
u ki�n lao ��ng có h�i không 
�� c s� d�ng lao ��ng n�, bao g+m : 

1. N�i có áp su�t l�n h�n áp su�t khí 
quy�n; 

2. Trong h%m lò; 

3. N�i cheo leo nguy hi�m; 

4. N�i làm vi�c không phù h p v�i 
th%n kinh, tâm lý ph� n�; 

5 Ngâm mình th��ng xuyên d��i 
n��c, ngâm mình d��i n��c b�n, d. b� 
nhi.m trùng; 

6. N&ng nh�c quá sc (mc tiêu hao 
n�ng l� ng trung bình trên 
5Kcal/phút, nh�p tim trung bình trên 
120 phút; 

7 Tr�c ti�p ti�p xúc v�i hoá ch�t có 



kh� n�ng gây bi�n ��i gien; 

Danh m�c công vi�c không �� c s� 
d�ng lao ��ng n�, g+m 49 lo�i công 
vi�c ��i v�i lao ��ng n� nói chung và 
83 công vi�c ��i v�i lao ��ng n� có 
thai và cho con bú. 

2.  Thông t� Liên t�ch s� 
10/1999/TTLT-
BL	TBXH-BYT ngày 
17/3/1999 c�a B� 
L	TBXH và B� Y T� 
h��ng d"n th�c hi�n ch� 
�� b+i d�$ng b-ng hi�n 
v�t cho ng��i lao ��ng 
làm vi�c trong �i
u ki�n 
có y�u t� nguy hi�m, ��c 
h�i. 

 

	i
u ki�n và mc b+i d�$ng b-ng 
hi�n v�t cho ng��i lao ��ng làm các 
công vi�c thu�c các chc danh ngh
, 
công vi�c ��c h�i nguy hi�m theo 
danh m�c ngh
, công vi�c n&ng nh�c, 
��c h�i, nguy hi�m và công vi�c �&c 
bi�t n&ng nh�c, ��c h�i, nguy hi�m 
�� c nhà n��c ban hành, �� c h�,ng 
b+i d�$ng hi�n v�t, n�u có các �i
u 
ki�n: 

a) môi tr��ng có m�t trong các y�u t� 
nguy hi�m, ��c h�i không ��t tiêu 
chu�n v� sinh cho phép theo quy ��nh 
c�a B� Y t�: Nhóm y�u t� v�t lý nh� 
vi khí hâu, +n, rung, áp su�t, �i�n t( 
tr��ng, ánh sáng, bc x�; nhóm các 
y�u t� hoá h�c: hoá ch�t ��c, h�i ��c, 
khí ��c, b�i ��c. 

b) tr�c ti�p ti�p xúc v�i các ngu+n lây 
nhi.m b,i các lo�i vi sinh v�t gây 
b�nh cho ng��i. 

Mc b+i d�$ng hi�n v�t �� c tính 
theo ��nh su�t và có giá tr� b-ng ti
n 
t��ng ng theo các mc sau: 

Mc 1, có giá tr� b-ng 2.000 �+ng; 

Mc 2 có giá tr� b-ng 3.000 �+ng; 

Mc 3 có giá tr� b-ng 4.500 �+ng; 

Mc 4, có giá tr� b-ng 6.000 �+ng. 



3.  Thông t� Liên t�ch s� 
08/TTLT-L	TBXH-BYT 
ngày 20/4/1998 c�a B� 
L	TBXH, B� Y t� v
 
h��ng d"n th�c hi�n các 
quy ��nh v
 b�nh ngh
 
nghi�p; 

- Các bi�n pháp phòng ch�ng b�nh; 
các quy ��nh v
  khám phát hi�n, 
ch�m sóc ng��i b� b�nh ngh
 nghi�p; 
giám ��nh b�nh ngh
 nghi�p; b� sung 
và danh m�c b�nh ngh
 nghi�p; th�c 
hi�n các ch� �� báo cáo. 

4.  Thông t� Liên t�ch s� 
14/TTLT-L	TBXH-
BYT-TL	L	VN ngày 
31/10/1998 c�a B� 
L	TBXH, B� Y t� và 
T�ng L	L	VN h��ng 
d"n công tác b�o h� lao 
��ng trong các doanh 
nghi�p, c� s, s�n xu�t 
kinh doanh. 

- T� chc b� máy và phân ��nh trách 
nhi�m v
 b�o h� lao ��ng , doanh 
nghi�p (H�i �+ng b�o h� lao ��ng , 
doanh nghi�p, B� ph�n b�o h� lao 
��ng , doanh nghi�p, B� ph�n y t�, 
m�ng l��i an toàn, v� sinh viên); 

- Xây d�ng k� ho�ch b�o h� lao ��ng;  

- Công tác t� ki�m tra v
 b�o h� lao 
��ng; 

- Th�ng kê, báo cáo và s� k�t, t�ng 
k�t. 

5.  Thông t� Liên t�ch s� 
09/TT-LB ngày 
13/04/1995  c�a liên B� 
Lao ��ng - Th��ng binh 
và Xã h�i - Y t� qui ��nh 
các �i
u ki�n lao ��ng có 
h�i và các công vi�c c�m 
s� d�ng lao ��ng ch�a 
thành niên. 

13 	i
u ki�n lao ��ng có h�i không 
�� c s� d�ng lao ��ng ch�a thành 
niên và danh m�c 81 lo�i công vi�c 
c�m s� d�ng lao ��ng ch�a thành niên 
(xem ph� l�c 1 và 2).  

 

6.  Thông t� Liên t�ch s� 
14/2005/TTLT -
BL	TBXH-BYT-
TL	L	VN ngày 8/3/2005 
gi�a B� Lao ��ng - 
Th��ng binh và Xã h�i - 
B� Y t� - T�ng Liên �oàn 
lao ��ng Vi�t Nam  h��ng 
d"n th�c hi�n ch� �� 

- Th�ng kê các thông tin chi ti�t v
 
n�n nhân, n�i  và th�i gian x�y ra tai 
n�n lao ��ng, lo�i tai n�n lao ��ng, 
tình tr�ng th��ng tích, nguyên nhân 
gây tai n�n lao ��ng, mc thi�t h�i. 

- Báo cáo tình hình tai n�n lao ��ng 6 
tháng �%u n�m và c� n�m, bao g+m 
các thông tin phân lo�i TNL	 theo 



th�ng kê, báo cáo ��nh k/ 
v
 tai n�n lao ��ng. 

y�u t� gây ch�n th��ng; phân lo�i tai 
n�n lao ��ng theo mc �� tai n�n lao 
��ng; nguyên nhân tai n�n lao ��ng; 
phân tích tình hình tai n�n lao ��ng 
theo lo�i hình doanh nghi�p. 

- Trách nhi�m c�a các doanh nghi�p, 
S, Lao ��ng - Th��ng binh và Xã h�i, 
các B�, ngành trong vi�c th�c hi�n 
ch� �� th�ng k�, báo  cáo tai n�n lao 
��ng. 

7.  Thông t� liên t�ch s� 
17/2003/TTLT/BTC - 
BNN&PTNT-BTS 
ngày14/3/2003 c�a B� Tài 
chính – B� Nông nghi�p 
& PTNT – B� Thu# s�n 

H��ng d"n vi�c ki�m tra, giám sát 
hàng hoá xu�t kh�u, nh�p kh�u thu�c 
di�n ki�m d�ch ��ng v�t, ki�m d�ch 
th�c v�t, ki�m d�ch thu# s�n. 

 

2.2.4- Các v�n b�n  do B� L	TBXH ban hành  

TT Tên v�n b�n Tóm t't n�i dung 

1.  

Thông t� s� 
07/L	TBXH-TT ngày 
11/04/1995 c�a B� Lao 
��ng - Th��ng binh và 
Xã h�i h��ng d"n th�c 
hi�n m�t s� �i
u c�a B� 
Lu�t lao ��ng và Ngh� 
��nh s� 195/CP ngày 
31/1/2/1994 v
 th�i gi� 
làm vi�c, th�i gi� ngh� 
ng�i. 

- Th�i gi� ngh� gi�a ca là: 
+ 30 phút n�u làm vi�c 8 gi� liên t�c 
trong �i
u ki�n bình th��ng; ho&c làm 
vi�c 7 gi�, 6 gi� liên t�c trong tr��ng 
h p �� c rút  ng'n; 
+ 45 phút n�u làm vi�c liên t�c vào ban 
�êm t( 22 ��n 6 gi� ho&c t( 21 ��n 5 gi� 
- Ch� �� ngh� hàng n�m. 

2.  

Thông t� s� 
08/L	TBXH-TT ngày 
11/04/1995 c�a B� Lao 
��ng - Th��ng binh và 
Xã h�i h��ng d"n công 
tác hu�n luy�n v
 an toàn 
v� sinh lao ��ng 

N�i dung hu�n luy�n ��i v�i ng��i lao 
��ng và trách nhi�m c�a ng��i s� d�ng 
lao ��ng trong vi�c t� chc hu�n luy�n 
cho ng��i lao ��ng;  N�i dung hu�n 
luy�n ��i v�i ng��i s� d�ng lao ��ng và 
trách nhi�m c�a ngành ch� qu�n trong 
vi�c t� chc hu�n luy�n cho ng��i s� 
d�ng lao ��ng. 

3.  
Thông t� s� 
23/L	TBXH-TT ngày 

B� sung quy ��nh hu�n luy�n ��i v�i 
nhng ng��i  làm công vi�c có yêu c%u 



19/9/1995 c�a B� Lao 
��ng - Th��ng binh và 
Xã h�i h��ng d"n b� 
sung thông t� s� 
08/L	TBXH -TT ngày 
11/04/1995 c�a B� Lao 
��ng - Th��ng binh và 
Xã h�i v
 công tác hu�n 
luy�n an toàn v� sinh lao 
��ng 

nghiêm ng&t v
 an toàn lao ��ng, v� sinh 
lao ��ng và tài li�u hu�n luy�n cho ��i 
t� ng này. 

4.  

Thông t� s� 16/ 
L	TBXH-TT ngày 
08/11/1997 c�a B� Lao 
��ng- Th��ng binh và 
Xã h�i h��ng d"n v
 th�i 
gi� làm vi�c hàng ngày 
�� c rút ng'n ��i v�i 
nh�ng ng��i làm các 
công vi�c n&ng nh�c, ��c 
h�i, nguy hi�m. 

Th�i gi� làm vi�c hàng ngày �� c rút 
ng'n 02 (hai gi�) trong ngày làm vi�c áp 
d�ng ��i v�i nh�ng ng��i làm các công 
vi�c �&c bi�t n&ng nh�c ��c h�i, nguy 
hi�m thu�c danh m�c ngh
, công vi�c, 
�&c bi�t n&ng nh�c, ��c h�i, nguy hi�m 
Hàng ngày, trong 6 gi� làm liên t�c công 
vi�c �&c bi�t n&ng nh�c, ��c h�i, nguy 
hi�m ng��i lao ��ng có ít nh�t 30 phút 
�� c ngh� n�u làm vi�c vào ban ngày, có 
ít nh�t 45 phút �� c ngh� n�u làm vi�c 
vào ban �êm. 
Trong m�t ngày làm công vi�c n&ng 
nh�c, ��c h�i, nguy hi�m ng��i lao ��ng 
không �� c làm thêm quá 3 gi�; T�ng 
th�i gi� làm thêm trong tu%n không �� c 
quá 9 gi�. 

5.  

Thông t� s� 20/1997/TT 
-L	TBXH ngày 
17/12/1997  c�a B� Lao 
��ng - Th��ng binh và 
Xã h�i h��ng d"n th�c 
hi�n ch� �� khen th�,ng 
hàng n�m  v
 công tác 
b�o h� lao ��ng. 

Tiêu chu�n khen th�,ng ��i v�i t�p th� 
và cá nhân có thành tích trong công tác 
an toàn - v� sinh lao ��ng; 
Hình thc khen th�,ng ��i v�i t�p th� 
bao gôm: Gi�y khen, b-ng khen, c� thi 
�ua xu�t s'c ho&c c� thi �ua luân l�u; 
Huân ch��ng lao ��ng; 
Hình thc khen th�,ng ��i v�i cá nhân 
bao g+m: Gi�y khen, b-ng khen, huân 
ch��ng lao ��ng. 

6.  

Thông t� s� 10/1998/TT 
-L	TBXH ngày 
28/5/1998  c�a B� Lao 
��ng - Th��ng binh và 
Xã h�i h��ng d"n th�c 

- 	�i t� ng �� c trang b� ph��ng ti�n 
b�o v� cá nhân trong lao ��ng. 
- Nguyên t'c trang b�, s� d�ng ph��ng 
ti�n b�o v� cá nhân. 
- Trách nhi�m c�a ng��i s� d�ng lao 



hi�n ch� �� trang b� 
ph��ng ti�n b�o v� cá 
nhân. 

��ng, ng��i lao ��ng. 

7.  

Thông t� s� 21/1999/TT-
L	TBXH ngày 
11/9/1999 c�a B� 
L	TBXH quy ��nh danh 
m�c ngh
, công vi�c và 
các �i
u ki�n �� c nh�n 
tr� em ch�a �� 15 tu�i 
vào làm vi�c. 

Danh m�c ngh
, công vi�c và các �i
u 
ki�n �� c nh�n tr� em ch�a �� 15 tu�i 
vào làm vi�c; bao g+m các công vi�c sau: 
1. Di.n viên: múa hát, xi�c, sân kh�u 
(k�ch, tu+ng, chèo, c�i l��ng, múa r�i 
v.v), �i�n �nh. 
2 Các ngh
 truy
n th�ng: ch�m men g�m, 
c�a v� trai, v0 tranh s�n mài. 
3 các ngh
 th� công m! ngh�: thêu ren, 
m�c m! ngh�. 
4. V�n ��ng viên n�ng khi�u: th� d�c 
d�ng c�, b�i l�i, �i
n kinh (tr( t� xích), 
bóng bàn, c%u lông, bóng r�, bóng ném, 
bi a, bóng �á, các môn võ, �á c%u, c%u 
mây, c� vua, c� t��ng. 

8.  

Thông t� s� 23/1999/TT-
BL	TBXH ngày 
04/10/1999 c�a B� 
L	TBXH h��ng d"n 
th�c hi�n ch� �� gi�m 
gi� làm vi�c trong tu%n 
��i v�i các doanh nghi�p 
Nhà n��c. 

Nguyên t'c và �i
u ki�n th�c hi�n gi�m 
gi� làm vi�c trong tu%n t( 48 gi� trong 6 
ngày xu�ng 40 gi� trong 5 ngày ho&c 
trong 44 gi� trong 5,5 ngày; b� trí ca, kíp 
h p lý �� ngh� 2 ngày ho&c 1,5 ngày 
trong tu%n là s� t� nguy�n c�a doanh 
nghi�p và ph�i ch�u trách nhi�m tuân th� 
�%y �� các �i
u ki�n khi th�c hi�n ch� �� 
này. 

9.  

Thông t� s� 15/2003/TT-
BL	TBXH ngày 
03/6/2003 c�a B� 
L	TBXH  h��ng d"n 
th�c hi�n làm thêm gi� 
theo qui ��nh c�a Ngh� 
��nh s� 109/2002/N	-
CP, ngày 27/12/2002 c�a 
Chính ph� 

Các �i
u ki�n, nguyên t'c làm thêm ��n 
200 gi�, ��n 300 gi�/n�m.  

10.  

Thông t� s� 16/2003/TT- 
BL	TBXH ngày 
3/6/2003 c�a B� 
L	TBXH  

H��ng d"n th�c hi�n ch� �� th�i gi� làm 
vi�c, th�i gi� ngh� ng�i ��i v�i ng��i lao 
��ng làm  các công vi�c có tính th�i v� 
và gia công hàng xu�t kh�u theo ��n �&t 
hàng. 

11.  Thông t� s� 23/2003/TT- H��ng d"n quy trình, th� t�c th�c hi�n 



BL	TBXH ngày 
3/11/2003 c�a B� Lao 
��ng - Th��ng binh và 
Xã h�i h��ng d"n th� t�c 
��ng ký ki�m ��nh các 
lo�i máy, thi�t b�, v�t t� 
và các ch�t có yêu c%u 
nghiêm ng&t v
 an toàn - 
v� sinh lao ��ng. 

công tác ��ng ký, ki�m ��nh các lo�i 
máy, thi�t b�, v�t t� và các ch�t có yêu 
c%u nghiêm ng&t v
 an toàn – v� sinh lao 
��ng. 
Danh m�c 22 máy, thi�t b�, v�t t� có yêu 
c%u nghiêm ng&t v
 an toàn - v� sinh lao 
��ng. 
Danh m�c 109 ch�t có yêu c%u nghiêm 
ng&t v
 v� sinh lao ��ng.  

12.  

Thông t� s� 
10/2003/BL	TBXH-TT 
ngày 18/4/2003 c�a B� 
Lao ��ng-Th��ng binh 
và Xã h�i h��ng d"n vi�c 
th�c hi�n ch� �� b+i 
th��ng và tr  c�p ��i v�i 
ng��i b� tai n�n lao ��ng 
và b�nh ngh
 nghi�p  
 

	�i t� ng �� c h�,ng, mc, th� t�c b+i 
th��ng, tr  c�p và trách nhi�m b+i 
th��ng cho ng��i b� tai n�n lao ��ng c�a 
ng��i s� d�ng lao ��ng: 
- Phân bi�t rõ tr��ng h p TNL	 và tai 
n�n �� c coi là TNL	. 
- Suy gi�m sc lao ��ng t( 5% tr, lên  
�� c tr  c�p ho&c b+i th��ng t( NSDL	. 
- B+i th��ng b�nh ngh
 nghi�p và tai n�n 
lao ��ng do l)i c�a NSDL	; tr  c�p tai 
n�n lao ��ng trong tr��ng h p do l)i c�a 
ng��i lao ��ng.   

13.  

Thông t� s� 23/2000/TT-
BL	TBXH ngày 
28/9/2000 h��ng d"n áp 
d�ng m�t s� ch� �� ��i 
v�i ng��i lao ��ng làm 
vi�c trong các trang tr�i. 

- Th�i gi� làm vi�c, th�i gi� ngh� ng�i:  
+ …th�i gi� làm vi�c do hai b�n 

th�a thu�n nh�ng kh�ng qu� 8 gi�/ngày; 
th�i gi� làm th�m kh�ng qu� 4 gi�/ngày. 

+ Làm vi�c 30 ngày/th�ng th$ c 
sau 6 ngày làm vi�c  ngh� 1 ngày; 

+ làm vi�c li�n t�c t( 1 n�m tr, l�n 
th$ c 1 n�m làm vi�c ng��i lao ��ng 
�� c ngh� ph�p 12 ngày cú h�,ng ti
n 
c�ng… 
-  B�o h� lao ��ng: 

+ Ch� trang tr�i và ng��i lao ��ng 
ph�i th�c hi�n c�c bi�n ph�p �� �
 ph*ng 
tai n�n lao ��ng, b�nh ngh
 nghi�p cho 
ng��i lao ��ng. 

+ … ch� trang tr�i ph�i trang b� c�c 
ph��ng ti�n b�o v� c� nhõn (gi%y b�o h�, 
nún ho&c m*, g�ng tay b�o h�, kh�u 
trang, xà ph*ng...) cho ng��i lao ��ng 
ph� h p v�i t(ng lo�i c�ng vi�c. 

+ … ch� trang tr�i ph�i ch�u toàn b� 



chi ph� y t� và ti
n c�ng t( khi s� cu, 
c�p cu ��n khi �i
u tr� �n ��nh th��ng 
t�t cho ng��i b� tai n�n lao ��ng. 

+ Khi x�y ra tai n�n lao ��ng, ch� 
trang tr�i ph�i khai b�o v�i �y ban nhõn 
dõn xó, ph��ng, Ph*ng Lao ��ng - 
Th��ng binh và Xó h�i qu�n, huy�n. 1y 
ban nhõn dõn xó, ph��ng cú tr�ch nhi�m 
gi�i thi�u ng��i b� tai n�n lao ��ng �i 
gi�m ��nh theo h+ s� tai n�n lao ��ng. 

14.  

Thông t�  s� 
12/2005/TT-BL	TBXH 
ngày 28/01/2005  h��ng 
d"n m�t s� �i
u c�a Ngh� 
��nh s� 113/2004/N	-CP  
ngày 16/4/2004 c�a 
Chính ph� quy ��nh x� 
ph�t hành chính v
 hành 
vi vi ph�m pháp lu�t lao 
��ng 

Các mc ph�t hành chính ��i v�i hành vi 
vi ph�m pháp lu�t v
 an toàn – v� sinh 
lao ��ng. 

 

15.  

Các Quy�t ��nh s�:  
1453/1995/Q	 - 
L	TBXH ngày 
13/10/1995;  
915/1996/Q	 - 
L	TBXH ngày 
30/7/1996;  
1629/1996/Q	 - 
L	TBXH ngày 
26/12/1996; 
190/1999/Q	 - 
L	TBXH ngày 3/3/1999; 
1152/2003/Q	-
BL	TBXH ngày 
10/9/2003 v
 vi�c ban 
hành danh m�c ngh
 
công vi�c n&ng nh�c ��c 
h�i nguy hi�m. 

Phân lo�i ngh
,  công vi�c theo mc �� 
n&ng nh�c ��  làm c� s,  th�c hi�n các 
ch� �� b+i d�$ng hi�n  v�t, th�i gi�i làm 
vi�c, ngh� ng�i, ti
n l��ng và  rút ng'n 
tu�i ngh� h�u. 
  
  

16.  

Các Quy�t ��nh s�: 
995/1998/Q	 - 
L	TBXH ngày 
22/9/1998; 

Danh mc trang b� ph��ng ti�n b�o v� cá 

nhân cho ng��i lao ��ng làm ngh�, công 

vi�c có y�u t� nguy hi�m, ��c h�i) 



892/1999/Q	 - 
L	TBXH ngày 6/8/1999; 
1320/1999/Q	 L	TBXH 
ngày 6/10/1999; 
722/2000/Q	 - 
L	TBXH ngày 2/8/2000; 
205/2002/Q	 - 
L	TBXH ngày 
21/2/2002   

17.  

Quy�t ��nh 558/2002/Q	 
- L	TBXH ngày 
10/5/2002.  

Danh m�c ngh
, công vi�c ng��i lao 
��ng �� c h�,ng ch� �� b+i d�$ng b-ng 
hi�n v�t c�a ngành nông nghi�p và phát 
tri�n nông thôn. 

  
2.2.5 – Các v�n b�n  do B� Y t� ban hành 
 

1.  

Thông t� s� 13/TT-BYT 
ngày 21/10/1996 c�a B� 
Y t�  

H��ng d"n th�c hi�n qu�n lý môi tr��ng 
lao ��ng và sc kh�e ng��i lao ��ng và 
b�nh ngh
 nghi�p. 
 

2.  
Thông t� s� 09/2000/TT-
BYT ngày 28/4/2000 c�a 
B� Y t�  

H��ng d"n ch�m sóc sc kh�e ng��i lao 
��ng , các doanh nghi�p v(a và nh�. 
 

3.  
Ch� th� s� 12/2001/CT-
BYT ngày 20/11/2001 
c�a B� Y t� 

T� chc th�c hi�n Tu%n l. Qu�c gia An 
toàn – V� sinh lao ��ng –Phòng ch�ng 
cháy n� hàng n�m trong ngành y t�. 

4.  

Quy�t ��nh 
3733/2002/Q	-BYT 
ngày 10/10/2002 c�a B� 
Y t� 

Ban hành 21 Tiêu chu�n v� sinh lao 
��ng, 05 nguyên t'c và 07 thông s� v� 
sinh lao ��ng 
 

5.  
Ch� th� s� 07/2004/CT-
BYT ngày 11/10/2004 
c�a B� Y t�  

T�ng c��ng ch� ��o và t� chc th�c hi�n 
ATVSL	, ch�m sóc sc kh�e cho ng��i 
lao ��ng nông nghi�p. 

 

 2.2.6- Các v�n b�n  do B� Nông nghi�p và Phát trin nông thôn  ban hành 
 

6.  

Thông t� 71/2002/TT-
BNN-CS ngày 12/8/2002  

H��ng d"n th�c hi�n ch� �� b+i th��ng 
b-ng hi�n v�t ��i v�i ng��i lao ��ng làm 
vi�c trong �i
u ki�n có y�u t� nguy hi�m 
��c h�i c�a ngành NN&PTNT. 

7.  Thông t� s� 71/TT-BNN 
ngày 25/6/2003 h��ng 

X� ph�t vi ph�m hành chính trong l�nh 
v�c b�o v� và ki�m d�ch th�c v�t. 



d"n th�c hi�n Ngh� ��nh 
s� 26/2003/N	-CP ngày 
19/3/2003 

 

8.  Thông t�  s� 73/TT-BNN 
ngày1/7/2003 

H��ng d"n th�c hi�n công tác KDTV n�i 
��a.  

9.  
Quy�t ��nh s� 
82/2002/Q	/BNN ngày 
19/9/2002  

S�a ��i m"u khai báo Ki�m d�ch th�c v�t 
hàng th�c v�t ban hành theo Quy�t ��nh 
s� 188/2000/Q	/BNN-BVTV. 

10.  
Quy�t ��nh s� 
84/2002/Q	-BNN ngày 
24/9/2002  

Qu�n lý nhà n��c v
 ho�t ��ng xông h�i 
kh� trùng v�t th� thu�c di�n ki�m d�ch 
th�c v�t. 

11.  
Quy�t ��nh s� 
89/2002/Q	-BNN ngày 
08/10/2002 

Ki�m d�ch th�c v�t  ��i v�i gi�ng cây và 
sinh v�t có ích nh�p kh�u. 
 

12.  
Quy�t ��nh 91/2002/Q	-
BNN ngày 11/10/2002 

C�p gi�y chng ch� hành ngh
 s�n xu�t, 
gia công, sang chai, �óng gói, buôn bán 
thu�c BVTV. 

13.  

Quy�t ��nh 
145/2002/Q	-BNN ngày 
18/12/2002  

Th� t�c th�m ��nh s�n xu�t , gia công, 
��ng ký, xu�t kh�u, nh�p kh�u; v
 buôn 
bán, l�u cha, tiêu hu#, nhãn  thu�c, bao 
bì  �óng gói, h�i th�o, qu�ng cáo và s� 
d�ng thu�c b�o v� th�c v�t. 

14.  
Quy�t ��nh 50/2003/Q	-
BNN ngày 25/3/2003  

Ki�m ��nh ch�t l� ng, d� l� ng thu�c 
BVTV và kh�o nghi�m thu�c BVTV m�i 
nh-m m�c �ích ��ng kí t�i Vi�t Nam. 

15.  

Quy�t ��nh 61/2003/Q	-
BNN ngày 7/5/2003 

 M"u bi�u s� d�ng trong ho�t ��ng thanh 
tra, ki�m tra và x� ph�t vi ph�m hành 
chính c�a thanh tra chuyên ngành BV-
KDTV. 

16.  
Quy�t ��nh  s� 
82/2003/Q	-BNN ngày 
4/9/2003 

Tiêu chu�n ngành “Qui ��nh v
 công tác 
�i
u tra phát hi�n sinh v�t gây h�i cây 
tr+ng”. 

17.  
Quy�t ��nh s� 
16/2004/Q	/BNN-
BVTV ngày 20/4/2004 

Các th� t�c ki�m tra v�t th� và l�p h+ s� 
ki�m d�ch th�c v�t. 

18.  
Quy�t ��nh  s� 
19/2005/Q	/BNN  

Danh m�c thu�c BVTV s� d�ng cho cây 
rau. 
 

19.  
Ch� th� s� 18/CT-BNN-
CB ngày 24/3/2005  

T�ng c��ng ch� ��o và t� chc th�c hi�n 
ATVSL	 trong s�n xu�t nông nghi�p. 
 



20.  
Quy�t ��nh s� 321/Q	-
BNN-TCCB ngày 
15/3/2005 

Thành l�p Ban ch� ��o ATVSL	-PCCN 
hàng n�m c�a B� NN&PTNT 
 

 
2.2.7- Các v�n b�n  liên quan ��n ATVSL� do B� công nghi�p ban hành 

 
TT Tên v�n b�n Tóm t
t n�i dung 
1 Quy�t ��nh s� 45 Q	-

KTAT ngày 15/12/1997  
Tiêu chu�n an toàn c�a ngành, quy trình ki�m 
tra, khám chai cha C2H2. 

2 Thông t� s� 02 TT-
KTAT ngày 21/3/1997  

Tiêu chu�n ngành, quy trình h��ng d"n qu�n lý 
KTAT �i�n trong ngành công nghi�p 

3 Qui ph�m an toàn trong 
các h%m lò than và di�p 
th�ch TCN 14-06-2000 
ban hành ngày 1/12/2000 
theo Q	 69/2000 
Q	BCN 

Quy trình  v
 an toàn trong ho�t ��ng khai thác 
trong h%m lò (G+m 9 ch��ng 538 �i
u; 
 Ch��ng 1 Quy ��nh chung 
Ch��ng 2: Ti�n hành các công vi�c m� 
Ch��ng 3: Thông gió h%m lò  và ch� �� b�i, khí 
Ch��ng 4: V�n t�i và tr�c t�i 
Ch��ng 5: Trang b� k! thu�t �i�n 
Ch��ng 6: 	
 phòng và d�p cháy 
Ch��ng 7: Ng�n ng(a ng�p n��c các ���ng lò 
�ang ho�t ��ng 
Ch��ng 8: V� sinh công nghi�p và môi tr��ng 
sinh thái 
Ch��ng 9: 	i
u kho�n thi hành 

4 Ch� th� s� 04/1999/CT-
BCN  v
 vi�c t�ng c��ng 
công tác qu�n lý k� thu�t 
an toàn trong các m� h%m 
lò than và các khoáng s�n 
khác 

- Th�c hi�n t�t 14 bi�n pháp  nh-m nâng 
cao an toàn khai thác than , các m� h%m lò. 
Th��ng xuyên báo cáo  B� Công nghi�p ti�n �� 
th�c hi�n các bi�n pháp trên. 

- T�ng ki�m tra t�t c� các m�, m� nào  
ch�a �� �i
u ki�n k! thu�t an toàn t�i thi�u theo 
qui ��nh c�a Nhà n��c, c�a B� và c�a T�ng 
công ty không cho phép ti�n hành khai thác. 

- Ki�m tra l�i và �i
u ch�nh m�ng thông 
gió , t�t c� các m� h%m lò ��m b�o  các yêu 
c%u thông gió theo c�p khí  m�. 

- 	ánh giá, ch�n ch�nh h� th�ng thi�t b�, 
m�ng �i�n các  m� than  h%m lò ��m b�o an 
toàn ch� �� phòng n�. 	�a ra kh�i lò các thi�t 
b�, máy không ��m b�o an toàn phòng cháy n�. 

- Th�c hi�n ch� �� �o khí, phân tích khí, 
�o gió theo quy ph�m k! thu�t an toàn quy 
��nh. 



- T� chc hu�n luy�n l�i cho t�t c� cán b�, 
công nhân , các  m� h%m lò v
 công tác  phòng 
ng(a tai n�n  do khí cháy n� và khí ��c gây 
nên. 

 Quy�t ��nh s� 
41/2001/Q	-BCN ngày 
30/8/2001 c�a B� tr�,ng 
B� Công nghi�p quy ��nh 
v
 an toàn �i�n nông thôn  

- Tiêu chu�n k! thu�t an toàn ��i v�i l��i 
�i�n h� áp nông thôn, mi
n núi, h�i  ��o; h��ng 
d"n nh�ng bi�n pháp an toàn nh-m b�o v�  tính 
m�ng và tài s�n c�a nhân dân, nhà n��c 

- Áp d�ng cho công tác qu�n lý, thi�t k�, 
nghi�m thu v�n hành và s�a ch�a l��i �i�n h� 
áp nông thôn. 

- Trách nhi�m c�a c� quan qu�n lý nhà 
n��c, t� chc, cá nhân tham gia ho�t ��ng �i�n 
l�c và s� d�ng �i�n t�i Vi�t Nam; T� chc, cá 
nhân khi ti�n hành các công vi�c khác có kh� 
n�ng gây s� c� l��i �i�n ho&c gây tai n�n �i�n. 

- Ranh gi�i �i�n h� áp nông thôn �� c xác 
��nh t( thi�t b� �óng c't t�ng (c%u dao, áp tô 
mát) phía 0,4 KV c�a ngu+n �i�n h� áp ��n 
công trình, nhà , c�a t� chc, cá nhân s� d�ng 
�i�n n-m ngoài ��a gi�i hành chính c�a thành 
ph�, th� xã, th� tr�n. 

6 Thông t� s� 07/2001/TT-
BCN ngày 11/9/2001 
H��ng d"n th�c hi�n m�t 
s� n�i dung k! thu�t quy 
��nh t�i Ngh� ��nh s� 
54/1999/N	-CP  ngày 
8/7/199 c�a Chính ph� v
 
b�o v� an toàn l��i �i�n 
cao áp. 

- Tiêu chu�n k! thu�t và m�c �ích s� d�ng 
dây b�c. 

- Th�m quy
n c�a ��n v�  qu�n lý l��i �i�n 
cao  áp.  

- Hành lang  b�o v� an toàn l��i �i�n cao 
áp trên không. 

- Cây trong hành lang b�o v� an toàn l��i 
�i�n cao áp... 

7 Ch� th� s� 05/2003/CT-
BCN ngày 5/3/2003 c�a 
B� tr�,ng B� Công 
nghi�p v
 vi�c t�ng 
c��ng công tác an toàn - 
v� sinh lao ��ng và 
phòng ch�ng cháy n� 
trong  n�m an toàn công 
nghi�p 2003. 

- T�ng c��ng công tác ki�m tra và t� ki�m 
tra theo nh�ng k� ho�ch c� th� vi�c ch�p hành 
và x� lý các vi pham quy trình, quy ph�m k! 
thu�t an toàn, ch� �� chính sách b�o h� lao 
��ng c�a các ��n v� trong toàn ngành công 
nghi�p. T(ng b��c c�ng c� và nâng cao vai trò, 
trách nhi�m, hi�u qu� làm vi�c  c�a b� máy làm 
công tác an toàn - v� sinh lao ��ng và phòng 
ch�ng cháy n�, �&c bi�t  chú tr�ng  các l�nh 
v�c:  Khai thác, ch� bi�n khoáng s�n; s�n xu�t, 
s� d�ng, b�o qu�n và v�n chuy�n v�t li�u n� 



công nghi�p; xây l'p, v�n hành h� th�ng �i�n; 
Phòng ch�ng cháy n�, b�i công nghi�p trong 
các ngành d�t may, thu�c lá, luy�n kim, hoá 
ch�t.  

8 Quy�t ��nh s� 
156/2003/Q	-BCN ngày 
2/10/2003 v
 vi�c ban 
hành Quy ph�m  an toàn 
Nhà máy tuy�n. 

- Vi�c quy ho�ch, thi�t k�, xây d�ng nhà 
máy ph�i th�c hi�n theo các qui ��nh c�a pháp 
lu�t hi�n hành v
  quy ho�ch, thi�t k�, xây 
d�ng, an toàn - v� sinh lao ��ng, phòng ch�ng 
cháy n� và b�o v� môi tr��ng. 

- Máy, thi�t b�, nhà x�,ng, kho tàng c�a 
nhà máy  ph�i �� c thi�t k�, l'p �&t  và ��nh k/ 
ki�m tra, b�o d�$ng, s�a h�a theo các tiêu 
chu�n k! thu�t an toàn, v� sinh lao ��ng.  

- Thi�t b� và công ngh�  m�i khi nh�p kh�u 
ph�i �áp ng các tiêu chu�n k! thu�t, an toàn - 
v� sinh lao ��ng và môi tr��ng  theo qui ��nh 
hi�n hành. 

- Ng��i �� c phân công theo dõi công tác 
an toàn - v� sinh công nghi�p, b�o v� môi 
tr��ng  ph�i có trình �� ��i h�c theo ngành 
ngh
 thích h p, có ít nh�t 3 n�m làm vi�c  trong 
l�nh v�c tuy�n than, N�u là trung h�c k! thu�t 
th�i gian làm vi�c trong l�nh v�c tuy�n than  ít 
nh�t ph�i 5 n�m. 

Khi thi�t  k� ���ng v�n chuy�n trong  khu 
v�c nhà máy, ph�i gi�m thi�u s� giao c't �+ng 
mc gi�a ���ng  ô tô và ���ng s't, Tr��ng h p 
có giao c't ph�i có các bi�n  pháp phòng ng(a 
tai n�n x�y ra.  Các ���ng �ng d"n n��c, d%u, 
khí, khí  giao c't v�i ���ng s't, ���ng ô tô ph�i 
�&t trong v� ch�u l�c. 

9 Quy�t ��nh s� 
91/2004/Q	-BCN ngày 
15/9/2004 v
 t� chc và 
ho�t ��ng c�a l�c l� ng 
c�p cu m� chuyên trách 

- T� chc, ho�t ��ng, nguyên t'c tác chi�n 
c�a l�c l� ng c�p cu m� chuyên trách �� c 
áp d�ng b't  bu�c ��i v�i l�c l� ng c�p cu 
m� chuyên trách và các ��i t� ng có liên quan 
��n l�c l� ng c�p cu m� chuyên trách trong 
quá trình  ph�i h p th� tiêu s� c� , m�. 

10 Quy�t ��nh s� 
136/2004/Q	-BCN ngày 
19/11/2004 v
 vi�c  ban 
hành danh m�c các máy, 
thi�t b�, hoá ch�t ��c h�i 

- Quy ch�  áp d�ng ��i v�i các c� quan 
qu�n lý, ��n v� ki�m ��nh k! thu�t an toàn, 
doanh nghi�p, t� chc, cá nhân thu�c ngành 
công nghi�p bao g+m: C� khí, luy�n kim, �i�n, 
n�ng l� ng, d%u khí, khai thác khoáng s�n, hoá 



có yêu c%u an toàn �&c 
thù chuyên ngành công 
nghi�p và quy ch� qu�n 
lý  k! thu�t an toàn ��i 
v�i các máy, thi�t b�, hoá 
ch�t ��c h�i có yêu c%u 
an toàn �&c thù chuyên 
ngành công nghi�p 

ch�t (bao g+m c� hoá d� c), v�t li�u n� công 
nghi�p, công nghi�p tiêu dùng, công nghi�p 
th�c ph�m và công nghi�p ch� bi�n khác có 
liên quan ��n máy, thi�t, b�, hoá ch�t ��c h�i 
có yêu c%u �&c thù chuyên ngành công nghi�p. 

11 Thông t� s� 02/2004/TT-
BCN ngày 31/12/2004 
h��ng d"n th�c hi�n ngh� 
��nh s� 13/2003/N	-CP 
ngày 19/2/2003 c�a 
Chính ph� qui ��nh 
“Danh m�c hàng nguy 
hi�m, v�n chuy�n hàng 
nguy hi�m  b-ng ���ng 
b�” 

- “Danh m�c hàng nguy hi�m, v�n chuy�n 
hàng nguy hi�m  b-ng ���ng b�” bao g+m: B� 
sung danh m�c hàng nguy hi�m  là v�t li�u n� 
công nghi�p và hoá ch�t công nghi�p nguy 
hi�m; �i
u ki�n hi�u bi�t c�a ng��i lao ��ng và 
�i
u ki�n k! thu�t  ��i v�i ph��ng ti�n  v�n 
chuy�n  khi tham gia v�n chuy�n v�t li�u n� 
công nghi�p và hoá ch�t công nghi�p nguy 
hi�m. 

12 Quy�t ��nh s� 3532/Q	-
KHCN ngày 31/12/2004 
v
 vi�c ban hành quy 
trình ki�m ��nh  an toàn 

- Quy trình  ki�m ��nh k! thu�t an toàn n+i 
h�i; 

- Quy trình ki�m ��nh k! thu�t an toàn 
bình ch�u áp l�c; 

- Quy trình ki�m ��nh k! thu�t an toàn chai 
cha khí, khí hoá l�ng; 

- Quy trình ki�m ��nh k! thu�t an toàn chai 
cha khí  axetylen hoà tan; 

- Quy trình ki�m ��nh k! thu�t an toàn 
thi�t b� nâng 

13 Thông t� 02/2005/TT-
BCN ngày 29/3/2005 
h��ng d"n  qu�n lí, s�n 
xu�t, kinh doanh cung 
ng và s� d�ng v�t li�u 
n� công nghi�p. 

 Trách nhi�m qu�n lí s�n xu�t, kinh doanh, cung 
ng và s� d�ng v�t liêu n� công nghi�p c�a các  
c� quan qu�n lí nhà n��c.   

 
2.2.8- Các v�n b�n  liên quan ��n ATVSL	 do B� Qu�c phòng  ban hành 

 
TT Tên v�n b�n Tóm t
t n�i dung 
1 Quy�t ��nh s� 1183/Q	-

BQP ngày 18/7/1997  
Ch� �� ph� c�p ��c h�i, nguy hi�m và ch� 

�� b+i d�$ng ��c h�i b-ng hi�n v�t. 
2 Quy�t ��nh s� 1255/Q	-

BQP ngày 25/9/1997  
Ch� �� trang b� ph��ng ti�n b�o v� cá 

nhân trong lao ��ng thu�c l�nh v�c quân s� 



3 Quy�t ��nh s� 
884/1998/Q	-BQP ngày 
18/7/1998  

Khai báo và �i
u tra tai n�n lao ��ng trong 
quân ��i 

4 Quy�t ��nh s� 
1051/1999/Q	-BQP 
ngày 13/9/1999  

T� chc th�c hi�n công tác b�o h� lao 
��ng , các doanh nghiêp, c� s, s�a ch�a, s�n 
xu�t, kinh doanh và các ��n v� d�  toán trong 
quân ��i. 

5 Thông t� s� 14/2004/TT-
BQP ngày 16/12/2004  

H��ng d"n th�c hi�n ch� �� b+i th��ng và 
tr  c�p ��i v�i quân nhân, công chc, công 
nhân viên qu�c phòng và lao ��ng h p �ông b� 
tai n�n lao ��ng, b�nh ngh
 nghi�p 

 

2.2.9- Các tiêu chu�n, qui trình, qui ph�m  liên quan ��n ATVSL	  

 Các tiêu chu�n k� thu�t an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng, quy ph�m an toàn 

lao ��ng, v� sinh lao ��ng là b�t bu�c th�c hi�n.   

Danh m�c tiêu chu�n, quy h�m  v
 an toàn – v� sinh lao ��ng xem chi ti�t Ph� 
l�c 3. 

2.3-  Các quy ��nh v� ch	c n�ng, nhi
m v� và quy�n h�n  Thanh tra Lao �ng 

2.3.1 – Theo  B� Lu�t Lao ��ng ���c s�a ��i, b� sung n�m 2002   

- �i�u 185:  

Thanh tra Nhà n��c v
 lao ��ng có chc n�ng thanh tra chính sách lao ��ng, an 
toàn lao �ông, v� sinh lao ��ng; 

B� Lao ��ng Th��ng binh và Xã h�i và c� quan qu�n lý nhà n��c v
 lao ��ng 
��a ph��ng th�c hi�n thanh tra nhà n��c v
 lao ��ng. 

- �i�u 186:  

Thanh tra nhà n��c v
 lao ��ng có các nhi�m v� sau: 

+ Thanh tra vi�c ch�p hành các qui ��nh v
 lao ��ng, an toàn lao ��ng và v� sinh 
lao ��ng; 

+ 	i
u tra tai n�n lao ��ng và nh�ng vi ph�m tiêu chu�n v� sinh lao ��ng; 

+ Tham gia xây d�ng và h��ng d"n áp d�ng h� th�ng tiêu chu�n,qui trình, qui 
ph�m v
 an toàn lao �ông, v� sinh lao ��ng; 

+ Gi�i quy�t khi�u n�i, t� cáo  v
 lao ��ng theo qui ��nh c�a Pháp lu�t; 



+  X� lý theo th�m quy
n và ki�n ngh� các c� quan có th�m quy
n x� lý các vi 
ph�m pháp lu�t lao ��ng 

- �i�u 187:  

Khi ti�n hành thanh tra, thanh tra viên lao ��ng có quy
n: ( �� c qui ��nh t�i kho�n 
1, 2 và 4 ), trong �ó : 

Kho�n 1: Thanh tra, �i
u tra nh�ng n�i thu�c ��i t� ng, pham vi thanh tra �� c 
giao b�t c lúc nào mà không c%n báo tr��c; 

Kho�n 4: quy�t ��nh t�m �ình ch� vi�c s� d�ng máy, thi�t b�, n�i làm vi�c có 
nguy c� gây tai n�n lao ��ng, gây ô nhi.m nghiêm tr�ng môi tr��ng lao ��ng và ch�u 
trách nhi�m v
 nh�ng quy�t ��nh �ó, �+ng th�i báo cáo ngay cho c� quan Nhà n��c có 
th�m quy
n . 

 2.3.2- Theo Lu�t Thanh tra  n�m 2004 

T( 	i
u 23 ��n 	i
u 29 �ã qui ��nh v
 t� chc, nhi�m v�, quy
n h�n c�a thanh 
tra chuyên ngành, l�nh v�c, trong �ó có thanh tra B� và thanh tra S, thu�c ngành 
L	TBXH. 

T( 	i
u 45 ��n 	i
u 52 �ã qui ��nh ho�t ��ng c�a thanh tra chuyên ngành. 

2.3.3– Theo Quy�t ��nh s� 1118/2003/Q	 - BL	TBXH  
 (Ban hành ngày 1/9/2003) 

T�i Kho�n 2, 	i
u 2 c�a Quy�t ��nh �ã qui ��nh: Thanh tra nhà n��c v
 lao 
��ng theo qui ��nh c�a B� Lu�t Lao ��ng; 

- Thanh tra vi�c ch�p hành các qui ��nh v
 lao ��ng, an toàn lao �ông và v� 
sinh lao ��ng; 

- T� chc, h��ng d"n �i
u tra, t�ng h p, báo cáo k�t qu� �i
u tra tai n�n lao 
��ng, nh�ng vi ph�m tiêu chu�n lao ��ng và v� sinh lao ��ng theo qui ��nh;  th�ng kê 
tai n�n lao ��ng; 

- Tham gia xây d�ng và h��ng d"n áp d�ng h� th�ng tiêu chu�n, qui trình, qui 
ph�m v
 an toàn lao �ông, v� sinh lao ��ng; 

2.4- Các quy ��nh v
 tr  c�p,  b+i th��ng TNL	 và BNN 
 

STT V�n b�n qui ��nh Tóm t
t n�i dung 

1 B Lu�t Lao �ng 1994 



 �i�u 149 C	 ch� �óng góP VàO QU� B�O 
HI�M XÓ H�I: Ng��i s� d�ng 
lao ��ng �óng 15% t�ng qu! l��ng; 
Ng��i lao ��ng �óng 5% ti
n 
l��ng; Nhà n��c �óng và h) tr  
thêm; Ti
n sinh l�i các qu!. 

2 Lu�t Lao �ng s�a ��i b� sung n�m 2002 

 1. Kho�n 3, �i�u 107 + Ng��i lao ��ng �� c ng��i s� 
d�ng lao ��ng b+i th��ng khi b� tai 
n�n lao ��ng và b�nh nghê nghi�p ít 
nh�t 30 tháng ti
n l��ng và ph� c�p 
l��ng n�u ch�t ho&c suy gi�m kh� 
n�ng lao ��ng t( 81% tr, lên, t( 
5% - 81% có quy ��nh c� th� mc 
b+i th��ng và tr  c�p. 

+ Ng��i lao ��ng �� c ng��i s� 
d�ng lao ��ng tr  c�p ít nh�t b-ng 
12 tháng l��ng khi b� tai n�n lao 
��ng mà do l)i c�a m2NH. 

 2. �i�u 141,  

 

DOANH NGHI3P PH4I THAM 
GIA LO5I H2NH BHXH B6T 
BU7C CHO NG��i lao ��ng làm 
vi�c có H	L	 t( �� 3 tháng tr, lên 
và ng��i lao ��ng �� c h�,ng 5 
ch� �� tr  c�p BHXH, trong �ó có 
ch� �� TNL	, BNN. 

 3. �i�u 143, �i�u 146,  

  

 

Ng��i lao ��ng b� TNL	, BNN sau 
khi �i
u tr� �� c giám ��nh, x�p 
h�ng th��ng t�t �� h�,ng tr  c�p 
do BHXH tr�. 

 Tr��ng h p n�u NL	 b� ch�t th2 
THÕN NHÕN �� c nh�n ti
n mai 
táng phí, �� c nh�n ch� �� t� tu�t 
và h�,ng ch� �� tu�t hàng tháng. 



3 Ngh� ��nh c�a Chính ph� 

 1. �i�u 11, Ngh� ��nh 06//CP 
ngày 20/1/1995 c�a Chính ph� 
(�Ó �� c s�a ��i, b� sung) 

Ng��i s� d�ng lao ��ng ph�i b+i 
th��ng và tr  c�p cho ng��i lao 
��ng b� tai n�n lao ��ng và b�nh 
ngh
 nghi�p. 

 2. �i�u 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, �i�u l
 B�o 
hi�m xÓ H�I VI�T NAM, ban 
hành kèm theo Ngh� ��nh 12/CP 
ngày 26/1/1995 c�a Chính ph� 
(�Ó �� c s�a ��i, b� sung) quy 
��nh chi ti�t ch� �� tr  c�p t( 
h� th�ng BHXH cho ng��i b� 
tai n�n lao ��ng, b�nh ngh
 
nghi�p tham gia b�o hi�m xÓ 
H7I. 

 

- Khi ng��i lao ��ng b� tai n�n lao 
��ng, b�nh ngh
 nghi�p s0 �� c 
BHXH gi�i thi�u ��n c� quan giám 
��nh th��ng t�t, xác ��nh mc �� 
suy gi�m kh� n�ng lao ��ng. C�n 
c vào mc �� suy gi�m kh� n�ng 
lao ��ng qu! BHXH s0 chi tr� tr  
c�p 1 l%n ho&c hàng tháng.  

- Ngoài ra NL	 c8N �� c h�,ng 
các ch� �� khác: ch� �� t� tu�t khi 
b� tai n�n lao ��ng, b�nh ngh
 
nghi�p 

4  Các thông t�  

 1. Thông t� Liên t�ch s� 
08/1998/TTLT-BYT-
BL	TBXH ngày 20/4/1998 c�a 
Liên t�ch B� Y t�, B� Lao ��ng 
- Th��ng binh và XÓ H7I 
H��ng d"n th�c hi�n các quy 
��nh v
 b�nh ngh
 nghi�p. 

Ng��i s� d�ng lao ��ng có trách 
nhi�m khám phát hi�n, ��a �i giám 
��nh, gi�i quy�t m�i ch� ��, ch�m 
sóc và gi�i quy�t m�i chi phí y t� 
cho ng��i lao ��ng 

 2. Thông t� s� 10/2003/TT-
BL	TBXH ngày 18/4/2003 c�a 
B� Lao ��ng - Th��ng binh và 
XÓ H7I H��ng d"n vi�c th�c 
hi�n ch� �� b+i th��ng, tr  c�p 
t( ng��i s� d�ng lao ��ng  ��i 
v�i ng��i lao ��ng b� tai n�n 
lao ��ng, b�nh ngh
 nghi�p suy 
gi�m kh� n�ng lao ��ng t( 5% 

- Sau khi có k�t qu� giám ��nh 
th��ng t�t, ng��i s� d�ng lao ��ng 
s0 ph�i b+i th��ng ho&c tr  c�p cho 
ng��i lao ��ng theo mc suy gi�m 
kh� n�ng lao ��ng t( 5% ho&c ch�t 
do TNL	, BNN. 

- Tr��ng h p ng��i s� d�ng lao 
��ng không �óng BHXH b't bu�c 
cho ng��i lao ��ng th2 NGOàI 



tr, lên. 

 

VI3C B9I TH��ng ho&c tr  c�p 
cho ng��i lao ��ng khi b� TNL	, 
BNN mà ng��i s� d�ng c8N PH4I 
CHI TR4 TOàN B7 C:C M;C 
TR< C=P T��ng ���ng mà BHXH 
chi tr� cho ng��i lao ��ng. 

 3. Quy�t ��nh s� 14/2004/Q	-
BTC ngày 16/01/2004 c�a B� 
tr�,ng B� Tài chính qui ��nh v
 
mc bi�u phí  các doanh nghi�p 
ho�t ��ng trong các l�nh v�c có 
nguy c� tai n�n lao ��ng cao 
nh� xây d�ng, l'p �&t  b't bu�c 
tham gia lo�i h2NH B4O 
HI>M B9I TH��ng cho ng��i 
lao ��ng. 

- Ng��i lao ��ng c�a doanh nghi�p 
b� tai n�n lao ��ng s0 �� c doanh 
nghi�p b�o hi�m b+i th��ng thay 
cho ng��i s� d�ng lao ��ng 

- Mc bi�u phí  �óng b�o hi�m theo 
30 tháng l��ng: Lao ��ng gián ti�p 
làm vi�c t�i v�n ph8NG  �óng 
0.42%; Không ph�i lao ��ng tr�c 
ti�p nh�ng r�i ro l�n  �óng 0.51%; 
Lao ��ng tr�c ti�p �óng 0.62%; 
Nh�ng ngh
 nguy hi�m, d. x�y ra 
TNL	 �óng 0.72%. 

 

2.5 -  Tóm l��c các yêu c�u ghi chép và báo cáo TNL	 và BNN 

(Theo Thông t� Liên t�ch s� 14/2005/TTLT -BL	TBXH-BYT-TL	L	VN ngày 
8/3/2005)  

2.5.1- Các yêu c%u ghi chép và báo cáo TNL	 

 2.5.1.1 – Khai báo TNL	 

- T�t c� các v� tai n�n lao ��ng x�y ra, ng��i b� tai n�n lao ��ng ho&c ng��i cùng 
làm vi�c, ng��i bi�t s� vi�c ph�i báo ngay cho ng��i s� d�ng lao ��ng c�a c� s, bi�t. 

 - Khi x�y ra tai n�n lao ��ng ch�t ng��i, tai n�n lao ��ng n&ng th2 C� s, �� x�y 
ra tai n�n lao ��ng ph�i khai báo b-ng cách nhanh nh�t  v�i Thanh tra S, Lao ��ng-
Th��ng binh và XÓ H7I ��a ph��ng, c� quan Công an c�p huy�n n�i x�y ra tai n�n 
lao ��ng và c� quan qu�n lÝ C=P TR?N TR@C TIAP. 

 - Tr��ng h p ng��i b� tai n�n lao ��ng ch�t trong th�i gian �i
u tr� ho&c ch�t do 
tái phát c�a chính v�t th��ng do tai n�n lao ��ng th2 C� s, ph�i khai báo v�i Thanh 
tra S, Lao ��ng-Th��ng binh và XÓ H7I NGAY SAU KHI NG��i b� tai n�n lao 
��ng ch�t �� gi�i quy�t ch� ��  theo quy ��nh c�a pháp lu�t. 



 - Tai n�n lao ��ng x�y ra trong các l�nh v�c: Phóng x�, th�m d8, KHAI TH:C 
DBU KHC; TR?N C:C PH��ng ti�n v�n t�i ���ng s't, ���ng th�y, ���ng b�, 
���ng hàng không; các doanh nghi�p thu�c l�c l� ng v* tranG TH2 C� s, ph�i khai 
báo v�i c� quan qu�n lý l�nh v�c �ó. 

 2.5.1.2 – Th�ng kê và báo cáo TNL	 

 - Trong th�i h�n 5 ngày làm vi�c, k� t( ngày công b� biên b�n �i
u tra tai n�n 
lao ��ng, c� s, ph�i th�ng kê t�t c� nh�ng v� tai n�n lao ��ng làm ng��i lao ��ng 
THU7C QUYDN QU4N LÝ PH4I NGHE VI3C TF M7T NGàY TRG L?N VàO 
SH THING K? TAI N5N LAO ��ng; Ng��i lao ��ng b� tai n�n lao ��ng nhi
u l%n 
trong th�i �i�m th�ng kê, th2 PH4I �� c th�ng kê riêng t(ng tr��ng h p.  

 - C� s, có tr� s, chính �óng trên ��a bàn c�a ��a ph��ng nào th2 NG��i s� 
d�ng lao ��ng ph�i báo cáo ��nh k/ tai n�n lao ��ng v�i S, Lao ��ng-Th��ng binh và 
XÓ H7I G ��a ph��ng �ó và các c� quan khác thu�c thành ph%n �oàn �i
u tra tai n�n 
lao ��ng c�p t�nh. 

 - C� quan Công an sao g�i h+ s� v� tai n�n giao thông �� c coi là tai n�n lao 
��ng cho c� s, có ng��i b� tai n�n �� th�c hi�n vi�c th�ng kê, báo cáo ��nh k/ tai n�n 
lao ��ng. Khi có �
 ngh� c�a c� s, ho&c c�a ng��i b� tai n�n, thân nhân ng��i b� tai 
n�n th$ vi�c sao g�i h+ s� �� c th�c hi�n trong th�i h�n 20 ngày làm vi�c. 

 - C� s, ph�i t�ng h p và báo cáo ��nh k/ 6 th�ng và m�t n�m t$nh h$nh tai n�n 
lao ��ng g�i v
 S, Lao ��ng-Th��ng binh và Xó h�i và các c� quan khác thu�c thành 
ph%n �oàn �i
u tra tai n�n lao ��ng c�p t�nh tr��c ngày 05 tháng 7 ��i v�i báo cáo 6 
tháng �%u n�m và tr��c ngày 10 tháng 01 n�m sau ��i v�i b�o c�o c� n�m. N�u kh�ng 
cú tai n�n lao ��ng th$ c� s, ghi r( là "kh�ng cú tai n�n lao ��ng". 

 - S, Lao ��ng-Th��ng binh và XÓ H7I THNG H<P Và B:O C:O T2NH 
H2NH TAI N5N LAO ��ng c�a 6 tháng g�i v
 B� Lao ��ng-Th��ng binh và XÓ 
H7I (CJC AN TOàN LAO ��ng và Thanh tra B� Lao ��ng-Th��ng binh và XÓ H7I) 
Và CJC THING K? C:C TENH, THàNH PHI TR@C THU7C TRUNG ��ng tr��c 
ngày 15 tháng 7 ��i v�i báo cáo 6 tháng �%u n�m và tr��c ngày 20 tháng 01 n�m sau 
��i v�i báo cáo c� n�m. 

2.5.2- Các yêu c�u v� h� s� và qu�n lý BNN  

- H+ s� b�nh ngh
 nghi�p �� c tách và qu�n lý ri�ng theo quy ��nh c�a B� Y t� 
và �� c l�u gi� su�t ��i. 

- Ng��i s� d�ng lao ��ng ph�i l�p k� ho�ch và th�c hi�n ch� �� báo cáo cho S, 
Y t� ��a ph��ng ��nh k/ t(ng quý, 6 tháng, m�t n�m ��i t� ng khám b�nh ngh
 



nghi�p.Các S, Y t�, B�, ngành có trách nhi�m th�c hi�n ch� �� báo cáo ��nh k/ theo 
quý, 6 tháng, m�t n�m v
 B� Y t�. 

- 	�i v�i quân ��i: Trên c� s, k�t qu� khám,  giám ��nh b�nh ngh
 nghi�p hàng 
n�m do Khoa Y h�c lao ��ng Quân s� – B�nh ngh
 nghi�p ti�n hành. Th��ng tr�c  
H�i �+ng  Giám ��nh Y khoa - B�nh ngh
 nghi�p B� qu�c phòng, Quân Y, Chính sách 
và T� chc lao ��ng   �ánh giá,  xác nh�n t# l� m�t sc lao ��ng. H+ s�  �� c  Th��ng 
tr�c H�i �+ng giám ��nh Y khoa b�nh ngh
 nghi�p và  ��n v� qu�n lí h+ s� l�u và 
chuy�n ��n phòng B�o hi�m xã h)i  thu�c C�c chính sách, B� qu�c phòng �� th�c 
hi�n ch� �� b�o hi�m xã h�i.    

2.5.3 - Danh mc BNN ���c b�o hi�m xã h�i và b�i th��ng t� ng��i s� dng 

lao ��ng 

TT Tên các BNN ���c b�o him V�n b�n qui ��nh  
1 B�nh B�i ph�i Silic ngh
 nghi�p (BP Silic) 
2 B�nh b�i ph�i Atbet (Ami�ng) (BP ami�ng) 
3 B�nh nhi.m ��c ch$ và c�c h p ch�t c�a ch$ 
4 B�nh nhi.m ��c Benzen và các h p ch�t �+ng 

�Kng c�a benzen 
5 B�nh nhi.m ��c thu# ngân và các h p ch�t 

thu# ngân 
6 B�nh nhi.m ��c Mangan và các h p ch�t c�a 

mangan 
7 B�nh do quang tuy�n X và c�c ch�t phúng x� 
8 B�nh �i�c do ti�ng +n (�i�c ngh
 nghi�p ) 

Thông t� 08/TTLB 
ngày 19/5/1976 

9 B�nh b�i ph�i b�ng (BP - b�ng) 
10 B�nh nhi.m ��c TNT (Trinitro toluen) 
11 B�nh rung chuy�n ngh
 nghi�p  
12 B�nh s�m da ngh
 nghi�p  
13 B�nh loét da, loét vách ng�n m*i, viêm da, 

chàm ti�p xúc 
14 B�nh lao ngh
 nghi�p  
15 B�nh vi�m gan virut ngh
 nghi�p 
16 B�nh do xo'n khu�n Leptospira ngh
 nghi�p  

Thông t� 29/TT-LB 
ngày 25/12/1991  

17 B�nh vi�m ph� qu�n món t�nh ngh
 nghi�p 
(Vi�m (PQ-NN) 

18 B�nh nhi.m ��c asen và các h p ch�t asen 
ngh
 nghi�p 

19 B�nh nhi.m ��c ch�t Nicotin ngh
 nghi�p  
20 B�nh nhi.m ��c hoá ch�t tr( sâu ngh
 nghi�p  
21 B�nh gi�m �p món t�nh ngh
 nghi�p  

Quy�t ��nh 167/BYT-
Q	 ngày 4/2/1997 c�a 
B� Y t� 



 

2.6-  Tóm l��c các yêu c�u ATVSL	 trong tho� ��c lao ��ng t�p th� 

- C�n c vào các qui ��nh c�a B� lu�t lao ��ng, các qui ��nh  d��i lu�t tho� ��c 
lao ��ng t�p th� c%n có các n�i dung sau: 

 - Th�i gi� làm vi�c, th�i gi� ngh� ng�i: qui ��nh rõ th�i gian làm vi�c trong 
ngày, trong tu%n; gi� gi�i lao, b� trí ca kíp, ngày ngh� trong tu%n, ngh� l., ngh� phép, 
ngh� vi�c riêng, ch� �� làm thêm gi� 

 - Trách nhi�m c�a ng��i s� d�ng lao ��ng, ng��i lao ��ng trong  vi�c t� chc 
và th�c hi�n n�i qui, qui trình, qui ph�m, bi�n pháp làm vi�c an toàn; v
 �i
u ki�n n�i 
làm vi�c. 

 - Hu�n luy�n an toàn - v� sinh lao ��ng, ch� �� trang b� ph��ng ti�n b�o v� cá 
nhân; 

 - Ch� �� ch�m sóc sc kho� ng��i lao ��ng nh� khám sc kho�, phát hi�n b�nh 
ngh
 nghi�p, ngh� �i
u d�$ng, tr  c�p tai n�n lao ��ng, b�nh ngh
 nghi�p. 

 - Ch� �� ��i v�i lao ��ng n�, lao ��ng v� thành niên.  

Pháp lu�t khuy�n khích ký các tho� ��c lao ��ng có l i h�n cho ng��i lao ��ng 
so v�i  qui ��nh c�a Pháp lu�t Lao ��ng     

2.7- Các Công ��c và các tiêu chu�n quy ph�m liên quan ��n ATVSL	 c
a  T� 
ch�c lao ��ng qu�c t� (ILO)  và T� ch�c Y t� th� gi�i (WHO) 

- Vi�t nam �ã tham kh�o các công ��c c�a T� chc Lao ��ng qu�c t� liên quan 
��n ATVSL	 trong quá trình xây d�ng các khung pháp lý và chính sách v
 ATVSL	 
, Vi�t Nam. 	�i v�i các công ��c �ã �� c Vi�t Nam phê chu�n, Vi�t nam tôn tr�ng 
và th� hi�n trong lu�t pháp c�a mình.  

 - Chi�n l� c toàn c%u v
 an toàn - v� sinh lao ��ng giai �o�n 2001 – 2010 và 
��nh h��ng ��n n�m 2020 c�a T� chc Y t� Th� gi�i. 

- Danh m�c các công ��c c�a T� chc lao ��ng Qu�c t� (ILO) liên quan ��n an 
toàn - v� sinh lao ��ng �ã �� c Vi�t nam phê chu�n xem ph� l�c 4.  

2.8- Nh�ng thách th	c, khó kh�n, tr� ng�i trong vi
c  c�i thi
n ATVSL� 

- V�i ch� tr��ng phát tri�n n
n kinh t� th� tr��ng, khuy�n khích m�i thành ph%n 
kinh t� phát tri�n, th�c hi�n chi�n l� c công nghi�p hoá, hi�n ��i hoá �� tr, thành 
n��c công nghi�p vào n�m 2020, trong nh�ng n�m qua  n
n kinh t� Vi�t nam �ã phát 
tri�n khá nhanh. Vi�c s� d�ng máy móc, thi�t b�, hoá ch�t ngày càng nhi
u, ch�t th�i 



công nghi�p gia t�ng nh�ng nh�n thc v
 an toàn – v� sinh lao ��ng và môi tr��ng còn 
r�t h�n ch�, do �ó gây ra nh�ng nguy c� m�t an toàn – v� sinh lao ��ng và ô nhi.m 
môi tr��ng. N�m 2005, Vi�t Nam �ã có 160 ngàn doanh nghi�p, 2,6 tri�u h� s�n xu�t 
kinh doanh v�i trên 43 tri�u lao ��ng, trong  �ó  77,5% l�c l� ng lao ��ng ch�a qua 
�ào t�o ngh
, thi�u ki�n thc v
 an toàn – v� sinh lao ��ng.  

- Cán b� làm công tác an toàn – v� sinh lao ��ng thi�u, không �� c �ào t�o h� 
th�ng nên h�n ch� v
 chuyên môn; Các ph��ng ti�n, c� s, v�t ch�t ph�c v� cho công 
tác qu�n lýL nhà n��c ch�a �� c �%u t� tho� �áng.  

- H� th�ng v�n b�n h��ng d"n th�c hi�n công tác an toàn - v� sinh lao ��ng nhi
u 
lúc còn ch+ng chéo, ch�a th�ng nh�t; Thi�u các tiêu chu�n, qui ph�m, qui trình an toàn 
- v� sinh lao ��ng.  

- N�ng l�c thông tin, tuyên truy
n, giáo d�c - �ào t�o và hu�n luy�n v
 an toàn - 
v� sinh lao ��ng r�t h�n ch� d"n ��n s� hi�u bi�t c�a  ng��i dân nói chung, ng��i lao 
��ng nói riêng v
 các m�i nguy c� và ph��ng pháp phòng tránh không �� c �%y ��.  

- S�  li�u th�ng kê tai n�n lao ��ng và b�nh ngh
 nghi�p  còn th�p xa so v�i th�c 
t�; R�t ít doanh nghi�p báo cáo tai n�n lao ��ng hàng n�m; Tai n�n lao ��ng trong 
nông, lâm, ng� nghi�p, trong các c� s, do t� nhân qu�n lí không �� c báo cáo; thi�t 
h�i kinh t� do m�t an toàn – v� sinh lao ��ng ch�a �� c l� ng tính,... nên r�t khó kh�n 
trong  vi�c  ra các quy�t sách, l�a ch�n �u tiên �� c�i thi�n an toàn – v� sinh lao ��ng.   

- Vi�t Nam ch�a có chính sách �òn b�y v
 kinh t� làm ��ng l�c cho các doanh 
nghi�p th�c hi�n công tác an toàn – v� sinh lao ��ng nh� qu� b+i th��ng tai n�n lao 
��ng. 

 
 


