
 
-----  M�i quan h� ��i tác  
___ Quan h� ch� ��o 

3 - Thông tin v� các c� quan qu�n lí nhà n��c và các c� quan, t� ch�c  ho�t 
	
ng trong l�nh v�c ATVSL 
 

3.1 -  Tóm t�t ch�c n�ng,  t� ch�c c�a  B� Lao ��ng – Th�	ng binh và Xã 

h�i  và các c	 quan liên quan �
n ATVSL�  c�p trung �	ng 

 

3.1.1- Tóm t�t c� c�u t� ch�c c�a BL�TBXH 

  

- Ch�c n�ng: B� Lao ��ng-Th��ng binh và Xó h�i cú tr	ch nhi�m xõy d
ng, 
tr�nh c� quan có th�m quyn ban hành ho�c ban hành các v�n b�n qui ph�m 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 �iu ki�n lao ��ng; h��ng d�n các 
ngành, các c�p th
c hi�n ki�m tra v an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng; th
c hi�n 
thanh tra nhà n��c v lao ��ng; t� ch�c thông tin, hu�n luy�n v an toàn lao ��ng, 
v� sinh lao ��ng; h�p tác v�i n��c ngoài và các t� ch�c qu�c t� trong l�nh v
c an 
toàn lao ��ng. 
 

H�nh 1: S� �� t� ch�c c�a các ��n v� th
c hi�n công tác ATVSL � 
 

 
 

B� LAO �NG – TH��NG 
BINH VÀ XÃ H�I 

Vi�n  KHL� 
và  Xã h�i 
 
Trung tâm 
Nghiên c�u 
Môi tr��ng  
và �iu ki�n 
lao ��ng 

CÁC TRUNG TÂM KI M �!NH K" THU#T AN TOÀN 

64 S$  
Lao ��ng  -

Th��ng binh 
và Xó h�i 



3.1.1.1- C�c An toàn lao ��ng 

(Trích Quy�t ��nh s� 1123/2003/Q�-BL�TBXH ngày 10/9/2003) 

* Ch�c n�ng  

Th
c hi�n ch�c n�ng qu�n lý nhà n��c v an toàn lao ��ng, b�o h� lao ��ng, 
v� sinh lao ��ng trong ph�m vi c� n��c, theo quy ��nh c�a pháp lu�t.  

* Nhi�m v� 

� Trình B� ch��ng trình, k� ho�ch dài h�n và hàng n�m v an toàn lao 
��ng, b�o h� lao ��ng, v� sinh lao ��ng; 

�  Nghiên c�u trình B� các d
 án lu�t, pháp l�nh và các v�n b�n quy 
ph�m pháp lu�t khác v an toàn lao ��ng, b�o h� lao ��ng, v� sinh lao ��ng; 

� H��ng d�n và ki�m tra vi�c th
c hi�n quy ��nh c�a nhà n��c, c�a B� 
v an toàn lao ��ng, b�o h� lao ��ng, v� sinh lao ��ng; 

� Nghiên c�u trình B� các quy ��nh v ch� �� b�o h� lao ��ng, bao g�m: 
trang b� ph��ng ti�n b�o v� cá nhân trong lao ��ng; b�i th��ng tai n�n lao ��ng, 
b�nh ngh nghi�p; b�i d��ng b%ng hi�n v�t; ch� �� làm vi�c, th�i gi� làm vi�c, th�i 
gi� ngh� ng�i; tiêu chu�n phân lo�i lao ��ng theo �iu ki�n lao ��ng. 

� Nghiên c�u, xây d
ng trình B�: 

+ Quy trình, quy ph�m v ATL�; danh m&c ngh công vi�c n�ng nh'c, ��c 
h�i, nguy hi�m, ��c bi�t n�ng nh'c, ��c h�i, nguy  hi�m; danh m&c máy, thi�t b�, 
v�t t�, các ch�t có yêu c(u nghiêm ng�t v ATL�; quy ��nh và h��ng d�n th� t&c 
��ng ký và ki�m ��nh các lo�i máy, các thi�t b�, v�t t�, các ch�t có yêu c(u nghiêm 
ng�t v ATL� theo quy ��nh c�a pháp lu�t. 

+ Ph�i h�p v�i ngành y t� trong vi�c xây d
ng và ban hành danh m&c ngh b� 
b�nh ngh nghi�p; 

� Trình B� và t� ch�c tri�n khai th
c hi�n Ch��ng trình qu�c gia v b�o 
h� lao ��ng, an toàn lao ��ng và v� sinh lao ��ng; tu(n l) qu�c gia v ATVSL� và 
phòng, ch�ng cháy n�. 

� T� ch�c thông tin, tuyên truyn và h��ng d�n vi�c hu�n luy�n 
ATVSL�. 

� H��ng d�n, ki�m tra các ho�t ��ng v ki�m ��nh k* thu�t an toàn các 
lo�i máy, thi�t b�, v�t t�, các ch�t có yêu c(u nghiêm ng�t v ATL� c�a các Trung 
tâm Ki�m ��nh k* thu�t an toàn. 

� H�p tác qu�c t� trong l�nh v
c và nhi�m v& ���c giao. 

 S� k�t, t�ng k�t; báo cáo ��nh k+ và ��t xu�t; tham gia nghiên c�u khoa h'c, 
�ào t�o, b�i d��ng cán b�, công ch�c, viên ch�c v an toàn lao ��ng, b�o h� lao 
��ng và v� sinh lao ��ng theo quy ��nh. 

 Qu�n lý cán b�, c� s$ v�t ch�t k* thu�t, tài chính, tài s�n ���c giao theo quy 
��nh c�a Nhà n��c và c�a B�. 



- Th
c hi�n các nhi�m v& khác do B� giao. 

 

* C� c�u t� ch�c c�a C�c ATL 

- Phòng Chính sách và qui ph�m 
- Phòng Thông tin tuyên truyn 
- Trung tâm Hu�n luy�n ATVSL� 
- Phòng Hành chính - T� ch�c 

 

• Trung tâm hu�n luyn an toàn – v sinh lao ��ng 

 (trích Quy�t ��nh s�  1176  /2004/Q�-BL�TBXH)  
 
* Ch�c n�ng: �ào t�o, hu�n luy�n v an toàn lao ��ng, b�o h� lao ��ng, v� 

sinh lao ��ng theo qui ��nh c�a pháp lu�t. 
* Nhi�m v�  

- Xây d
ng k� ho�ch hu�n luy�n an toàn – v� sinh lao ��ng dài h�n và hàng 
n�m trình C&c tr�$ng C&c An toàn lao ��ng và t� ch�c th
c hi�n sau khi ���c phê 
duy�t; 

- Biên so�n tài li�u, n�i dung, ch��ng trình hu�n luy�n v an toàn lao ��ng, 
b�o h� lao ��ng, v� sinh lao ��ng cho các l�p hu�n luy�n chung, hu�n luy�n theo 
chuyên �;  Nghiên c�u, xây d
ng các ph��ng pháp gi�ng d�y hi�n ��i v an toàn – 
v� sinh lao ��ng; 

- Hu�n luy�n, b�i d��ng cho hu�n luy�n viên, gi�ng viên v an toàn – v� sinh 
lao ��ng cho ng��i s, d&ng lao ��ng; ��ng th�i hu�n luy�n các ki�n th�c m�i v 
an toàn – v� sinh lao ��ng: các ph��ng pháp c�i thi�n �iu ki�n lao ��ng, �nh 
h�$ng c�a các y�u t� nguy hi�m, ��c h�i, s, d&ng các lo�i máy, thi�t b�, v�t t� có 
yêu c(u nghiêm ng�t v an toàn – v� sinh lao ��ng; gi�ng d�y thông qua c�nh báo, 
d&ng c& tr
c quan; gi�i thi�u kinh nghi�m an toàn – v� sinh  lao ��ng c�a các n��c; 

- H��ng d�n, hu�n luy�n an toàn – v� sinh lao ��ng cho ng��i s, d&ng lao 
��ng và ng��i lao ��ng; 

- Tham gia �ánh giá ch�t l��ng c�a các ho�t ��ng hu�n luy�n, �ào t�o v an 
toàn – v� sinh lao ��ng;  

- H�p tác qu�c t� trong l�nh v
c �ào t�o, hu�n luy�n v an toàn – v� sinh lao 
��ng; 

* C� c�u t� ch�c c�a Trung tâm g�m:  

+ Phòng K� ho�ch - T�ng h�p; 
+ Phòng Hu�n luy�n An toàn lao ��ng; 
+ Phòng Hu�n luy�n V� sinh lao ��ng. 
 

3.1.1.2-  Thanh tra B� 

(Trích Quy�t ��nh s� 1118/2003/Q�-BL�TBXH  ngày 10/9/2003) 
* Ch�c n�ng 
Thanh tra nhà n��c v lao ��ng CÚ Ch�c n�ng thanh tra chính sách lao ��ng, 

an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng. 
* NHI�M V� CH� Y�U 



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

� T� ch�c, h��ng d�n �iu tra; t�ng h�p, báo cáo k�t qu� �iu tra tai n�n lao 
��ng và nh-ng vi ph�m tiêu chu�n lao ��ng và v� sinh lao ��ng; 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, quy tr.NH, 
QUY PH/M V0 AN TOàN LAO ��ng, v� sinh lao ��ng; 

� GI1I QUY2T KHI2U N/I, T3 C4O v lao ��ng theo quy ��nh c�a pháp 
lu�t;  

� X5 LÝ THEO TH6M QUY0N Và KI2N NGH! C4C C� quan có th�m 
quyn x, lÝ C4C VI PH/M pháp lu�t lao ��ng. 
 

* C� c�u t� ch�c: THANH TRA B7 CÚ 4 PH8NG CH9C N�ng: 
- PH8NG TI2P DÕN Và GI1I QUY2T KHI2U N/I, T3 C4O 
- PH8NG THANH TRA V0 NG��i CÚ C:NG Và XÓ H7I 
- PH8NG THANH TRA An toàn lao ��ng và V� sinh lao ��ng 
- PH8NG THANH TRA LAO ��ng 
 

 3.1.1.3- Trung tâm nghiên c�u môi tr��ng và �iu ki�n lao ��ng   
Xem m�c 3.3.1 

 

3.1.1.4 -  Các trung tâm Ki�m ��nh K* thu�t an toàn (KTAT) 

- Trung tâm Ki�m ��nh KTAT khu v
c I  

- Trung tâm Ki�m ��nh KTAT khu v
c II  

- Trung tâm Ki�m ��nh KTAT khu v
c III 

 
3.1.2- Vai trò c	a các c
 quan có liên quan ��n ATVSL� 

  (Trích Ngh� ��nh s� 06/CP ngày 20/1/1995 c�a Chính ph� quy ��nh chi ti�t 
m�t s� �iu c�a B� lu�t Lao ��ng  v an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng; Ngh� ��nh 
s� 110/2002/N�-CP  ngày 27/12/2002 c�a Chính ph� v vi�c s,a ��i, b� sung Ngh� 
��nh s� 06/CP ngày 20/1/1995 và m�t s� v�n b�n liên quan). 

3.1.2.1- B7 Y T2 CÚ TR4CH NHI;M XÕY D<NG BAN HàNH Và QU1N 
LÝ TH3NG NH=T C4C V�n b�n quy ph�m pháp lu�t, h� th�ng tiêu chu�n v� sinh 
lao ��ng, tiêu chu�n s�c kho> ��i v�i các ngh, các công vi�c; h��ng d�n các 
ngành, các c�p th
c hi�n v v� sinh lao ��ng, ch�m sóc s�c kho> ng��i lao ��ng; 
h��ng d�n vi�c t� ch�c khám s�c kho> ��nh k., KH4M S9C KHO? KHI TUY N 
D:NG LAO ��ng, khám phát hi�n b�nh ngh nghi�p; h��ng d�n vi�c t� ch�c �iu 
tr� và ph&c h�i ch�c n�ng ��i v�i ng��i lao ��ng b� tai n�n lao ��ng, b�nh ngh 
nghi�p; h�p tác v�i n��c ngoài và các t� ch�c qu�c t� trong l�nh v
c v� sinh lao 
��ng; 
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các  Vi�n TW 
   - Vi�n Y h'c lao ��ng &VSMT 
   - Vi�n Pasteur Nha Trang (Khoa 
YTL�&BNN) 
   - Vi�n VSYTCC  tp H� Chí Minh (Khoa 
YTL�&BNN) 
   - Vi�n VSDT Tây nguyên (Khoa YTL�, 
BNN) 
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Y t� xã ph��ng Doanh nghi�p  
quy mô v@a, nh	, H�p tác xã 

Nhà máy, doanh nghi�p,  
h� s�n xu�t, nông tr��ng, 
công tr��ng quy mô l�n 

 Hình 2: M�ng l��i Y t� d� phòng ch�m sóc s�c kho� ng��i lao 	
ng 



3.1.2.2 - B� Khoa h'c, C&ng ngh� cú tr	ch nhi�m qu�n lý th�ng nh�t 
vi�c nghi�n c�u và �ng d&ng khoa h'c k* thu�t v an toàn lao ��ng, v� sinh 
lao ��ng; 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; 
 

3.1.2.3 - B� Giáo d&c và �ào t�o cú trách nhi�m ch� ��o vi�c ��a n�i 
dung an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng vào ch��ng tr�nh gi�ng d�y trong 
c	c tr��ng ��i h'c; các tr��ng k* thu�t, nghi�p v&, qu�n lý và d�y ngh; 
 

3.1.2.4 -  Các B�, c� quan ngang B� có trách nhi�m xây d
ng, 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.  

 
 * C&c K* thu�t an toàn c&ng nghi�p, B� C&ng nghi�p: Ngày 04/7/2003 

B� Công nghi�p �ó cú Quy�t ��nh s� 114/2003/Q�-BCN  v vi�c quy ��nh 
ch�c n�ng, nhi�m v&, quyn h�n và c� c�u t� ch�c c�a C&c K* thu�t an toàn 
công nghi�p, c& th�  nh� sau: 
 

-  C&c K* thu�t an toàn công nghi�p tr
c thu�c B� Công nghi�p, giúp 
B� tr�$ng th
c hi�n vi�c h��ng d�n, ki�m tra và t� ch�c th
c hi�n k* thu�t 
an toàn công nghi�p, bao g�m: ��ng ký, ki�m ��nh an toàn thi�t b� áp l
c, 
thi�t b� nâng, an toàn �i�n, an toàn khai thác m	 và d(u khí (tr@ các thi�t b�, 
ph��ng ti�n th�m dA khai th	c d(u kh� trên bi�n), an toàn hoá ch�t, v�t li�u 
n� công nghi�p theo quy ��nh c�a pháp lu�t.  
 

-  C&c K* thu�t an toàn c&ng nghi�p cú c	c nhi�m v&, quyn h�n sau:   
 
+ Xây d
ng ho�c tham gia xây d
ng các v�n b�n quy ph�m pháp lu�t; 

c� ch�, chính sách v l�nh v
c k* thu�t an toàn trong ngành c&ng nghi�p 
tr�nh B� tr�$ng ban hành ho�c tr�nh c� quan có th�m quyn ban hành và 
h��ng d�n, ki�m tra vi�c th
c hi�n; Xây d
ng, tr�nh B� tr�$ng ban hành các 
quy ��nh, ch� �� ki�m tra k* thu�t an toàn công nghi�p và h��ng d�n, ki�m 
tra vi�c th
c hi�n các v�n b�n �ó ban hành.  
 
        + Ki�m tra vi�c th
c hi�n: Các tiêu chu�n, quy ph�m k* thu�t an toàn 
công nghi�p;  Gi�i quy�t các tranh ch�p trong cung �ng và s, d&ng �i�n.  
 



        + T� ch�c th
c hi�n vi�c ��ng ký, ki�m ��nh và c�p gi�y ch�ng nh�n v 
an toàn k* thu�t trong công nghi�p cho máy, thi�t b�, v�t t�, các ch�t có yêu 
c(u nghiêm ng�t v an toàn lao ��ng theo danh m&c do B� Lao ��ng - 
Th��ng binh và Xó h�i ban hành; m	y, thi�t b�, v�t t� và các ch�t có yêu c(u 
an toàn ��c thù theo danh m&c do B� Công nghi�p ban hành. Th�m ��nh 
tr�nh B� tr�$ng công nh�n ��n v� có �� �iu ki�n k* thu�t an toàn �� ch� 
t�o, lBp ��t, s,a ch-a thi�t b� ch�u áp l
c, thi�t b� nâng và khám nghi�m ��nh 
k+ chai ch�a khí, khí hoá l	ng c�a các ��n v� thu�c ngành c&ng nghi�p.  
 
       + Ch� tr�, ph�i h�p v�i c	c V& cú li�n quan, th�m tra h� s�, tr�nh B� 
C&ng nghi�p c�p gi�y ph�p kinh doanh và gi�y ph�p s, d&ng v�t li�u n� 
c&ng nghi�p theo quy ��nh c�a pháp lu�t. T� ch�c ki�m tra, giám sát k* thu�t 
an toàn trong s�n xu�t, b�o qu�n, v�n chuy�n, s, d&ng v�t li�u n� công 
nghi�p. �(u m�i qu�n lý công tác an toàn b�c x�, phAng ch	y và ch-a ch	y 
trong ngành c&ng nghi�p.  
 
       + Th�m ��nh ho�c tham gia th�m ��nh các gi�i pháp k* thu�t an toàn 
trong các d
 án �(u t�, thi�t k� k* thu�t, thi�t k� thi công các công tr�nh xõy 
d
ng c� b�n c�a các ��n v� thu�c B� Công nghi�p.  
 
       + Ch� tr� ho�c ph�i h�p v�i c	c c� quan qu�n lý Nhà n��c có liên quan 
ti�n hành ki�m tra t�m nguy�n nhõn c	c s
 c�, tai n�n lao ��ng có liên quan 
��n k* thu�t an toàn trong ngành công nghi�p và ki�n ngh� các gi�i pháp khBc 
ph&c.  
 
       + Ch� tr� �ào t�o, h��ng d�n chuyên môn, nghi�p v& k* thu�t an toàn 
công nghi�p cho các ��n v� trong ngành công nghi�p.  
 
       + T� ch�c b�i d��ng chuyên môn, nghi�p v& v ki�m tra viên �i�n l
c.  
 
       + Th
c hi�n h�p tác qu�c t� trong l�nh v
c k* thu�t an toàn công nghi�p 
theo quy ��nh c�a pháp lu�t.  
 
       + Qu�n lý t� ch�c, bi�n ch�, tài s�n ���c giao theo quy ��nh c�a pháp 
lu�t và phân c�p c�a B�.  
 
 * C� c�u t� ch�c c�a C&c K* thu�t an toàn c&ng nghi�p: 
 

- V�n phAng, 
- PhAng T� ch�c, �ào t�o và H�p tác qu�c t�, 
- PhAng K* thu�t an toàn �i�n, 
- PhAng Gi	m s	t �i�n n�ng,                           
- PhAng K* thu�t an toàn M	 và D(u kh�,  



- PhAng K* thu�t an toàn c� khí và áp l
c, 
- PhAng K* thu�t an toàn ho	 ch�t, V�t li�u n� c&ng nghi�p và C&ng 

nghi�p ti�u d
ng. 
 

3.1.2.5 -  UC ban nhân dân t�nh, thành ph� tr
c thu�c Trung ��ng 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; xây d
ng các m&c tiêu b�o ��m an toàn, v� sinh và c�i thi�n 
�iu ki�n lao ��ng ��a vào k� ho�ch phát tri�n kinh t� xó h�i và ngõn s	ch 
c�a ��a ph��ng 
 

3.1.2.6 - T� ch�c công �oàn 
  

T�ng Liên �oàn Lao ��ng Vi�t Nam tham gia v�i c� quan Nhà n��c 
xây d
ng ch��ng tr�nh qu�c gia v b�o h� lao ��ng, an toàn lao ��ng, v� 
sinh lao ��ng; xây d
ng ch��ng tr�nh nghi�n c�u khoa h'c và xõy d
ng 
ph	p lu�t, ch�nh s	ch, ch� �� v b�o h� lao ��ng, an toàn lao ��ng và v� 
sinh lao ��ng. 
  

T� ch�c công �oàn ph�i h�p v�i c� quan Lao ��ng-Th��ng binh và 
Xó h�i, c� quan y t� cùng c�p tham gia ki�m tra, giám sát vi�c qu�n lý Nhà 
n��c, vi�c thi hành các quy ��nh v an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng; tham 
gia �iu tra tai n�n lao ��ng .  

 
Công �oàn c� s$ có trách nhi�m giáo d&c, v�n ��ng ng��i lao ��ng 

ch�p hành nghiêm ch�nh các quy ��nh, n�i qui v an toàn lao ��ng, v� sinh 
lao ��ng; xây d
ng phong trào b�o ��m an toàn, v� sinh lao ��ng trong 
doanh nghi�p, ��n v�; xây d
ng và duy tr� ho�t ��ng c�a màng l��i an toàn 
và v� sinh vi�n.  
 



 

 

T�ng liên �oàn lao ��ng  
Vi�t Nam 
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Ban Ch�p hành công �oàn c� s$ - M�ng l��i an toàn v� sinh 
viên 
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tr
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Ghi chú: 

* CSKT-XH: 
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Kinh t� và Xã h�i 
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tr
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thu�c 

Hình 3 : S� � h� th�ng b� máy  làm  
công tác B�o h� lao ��ng 

c�a Công �oàn 



 
3.2- Tóm t�t c	 c�u t� ch�c qu�n lý, nhân s� ATVSL� � các c�p t�nh và 

huyn   

  
3.2.1 – C�p tnh  

��n v� th
c hi�n ch�c n�ng qu�n lý Nhà n��c v ATVSL� $ c�p t�nh là S$ lao 
��ng – Th��ng binh và Xã h�i (Thanh tra S$) và S$ Y t�  

(Trích Thông t�  Liên t�ch s� 09/2004/TTLT-BL�TBXH -BNV ngày 9/6/2004 
h��ng d�n ch�c n�ng, nhi�m v&, quyn h�n  và t� ch�c c�a c� quan chuyên môn giúp 
UC ban nhân dân các c�p  qu�n lí nhà n��c v lao ��ng, th��ng binh và xã h�i $ ��a 
ph��ng)  

 
• Nhi�m v� và quy�n h�n v� an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng: 
- Trình UC ban nhân dân t�nh phê duy�t k� ho�ch th
c hi�n ch��ng trình qu�c 

gia v an toàn lao ��ng, b�o h� lao ��ng, v� sinh lao ��ng trên ��a bàn và ch�u trách 
nhi�m t� ch�c th
c hi�n sau khi ���c phê duy�t; 

- Ch� trì, ph�i h�p v�i các c� quan liên quan h��ng d�n, ki�m tra  vi�c th
c hi�n 
các qui ��nh v an toàn lao ��ng, b�o h� lao ��ng, v� sinh lao ��ng; 

- ��ng kJí các máy, thi�t b�, v�t t�, các ch�t có yêu c(u nghiêm ng�t v an toàn 
lao ��ng, v� sinh lao �'ng trên ��a bàn theo qui ��nh c�a pháp lu�t; 

- Ch� trì, ph�i h�p t� ch�c vi�c �iu tra các v& tai n�n lao ��ng nghiêm tr'ng 
x�y ra trên ��a bàn; H��ng d�n các t� ch�c, cá nhân S, d&ng lao ��ng  th
c hi�n �iu 
tra, khai  báo, x, lí và th�ng kê báo cáo v tai n�n lao ��ng; t�ng h�p, báo cáo UC ban 
nhân dân t�nh và B� Lao ��ng – Th��ng binh và Xã h�i v tình hình tai n�n lao ��ng $ 
��a ph��ng. 

* Nhân s
: Xem m&c  4.2 

3.2.2 – C�p huy�n  

PhAng lao ��ng qu�n, huy�n th
c hi�n ch�c n�ng v lao ��ng, th��ng binh và xó 
h�i tr�n ��a bàn theo phân c�p c�a S$ lao ��ng – Th��ng binh và Xó h�i t�nh, thành 
ph� tr
c thu�c trung ��ng, trong �ó có ATVSL�. Các thành ph� l�n nh� Thành ph� 
H� Chí Minh, Phòng Lao ��ng c�p huy�n có ch�c n�ng �iu tra tai n�n lao ��ng. 

MKi phAng lao ��ng – th��ng binh và xó h�i cú t@ 2- 4 c	n b�  
 

3.3- Danh sách và n�ng l�c   c�a các c	 quan  nghiên c�u, các phòng thí 

nghim chính, các c	 quan giám sát v� ATVSL�,   môi tr��ng lao ��ng 
 

3.3.1-  Trung tâm nghiên c�u môi tr��ng và �i�u ki�n lao ��ng thu�c Vi�n Khoa 

h�c Lao ��ng và Xã h�i, B� Lao ��ng – Th�
ng binh và Xã h�i  



- Nghiên c�u � xu�t trong l�nh v
c h� th�ng tiêu chu�n lao ��ng phù h�p v�i lu�t 

pháp Qu�c gia, �áp �ng ���c trình �� phát tri�n kinh t� xã h�i c�a ��t n��c trong t@ng 

th�i k+ và ti�n trình h�i nh�p v�i tiêu chu�n lao ��ng Khu v
c và Qu�c t�. Các tiêu 

chu�n lao ��ng thu�c các l�nh v
c chuyên môn bao g�m: 

� Tiêu chu�n v An toàn và S�c kho> Ngh nghi�p; 

� Tiêu chu�n v B�o h� Lao ��ng và �iu ki�n Lao ��ng; 

� Tiêu chu�n Tuy�n d&ng, S, d&ng Lao ��ng và Ch� �� th�i gi� làm vi�c, th�i gi� 

ngh� ng�i; 

� Trách nhi�m c�a doanh nghi�p ��i v�i ng��i lao ��ng nói riêng, v�i c�ng ��ng 

và xã h�i nói chung. 

- Nghiên c�u các v�n � v An toàn – S�c kho> Ngh nghi�p: 

� Nghiên c�u ph��ng pháp �ánh giá các y�u t� và �ánh giá t�ng h�p �nh h�$ng 

c�a môi tr��ng và �iu ki�n lao ��ng ��n s�c kho>, kh� n�ng lao ��ng c�a ng��i lao 

��ng trong các c� s$ s�n xu�t kinh doanh và m�c �� tác ��ng ��n môi tr��ng sinh thái 

xung quanh c� s$ s�n xu�t kinh doanh; 

� Nghiên c�u các gi�i pháp lo�i tr@ ho�c h�n ch� ngu�n g�c phát sinh ra ho�c lan 

to� các y�u t� b�t l�i cho môi tr��ng - �iu ki�n lao ��ng; 

� Nghiên c�u các gi�i pháp phòng ng@a và h�n ch� nh-ng tác ��ng x�u c�a các 

y�u t� môi tr��ng - �iu ki�n lao ��ng tim tàng, nh%m b�o ��m s�c kho>, kh� n�ng 

lao ��ng c�a ng��i lao ��ng và môi tr��ng xung quanh; 

� Nghiên c�u � xu�t c�p nh�t danh m&c và phân lo�i công vi�c theo m�c �� nguy 

h�i, ��a ra các gi�i pháp v ch� �� làm vi�c, tu�i th' ngh nghi�p và tu�i th' lao ��ng; 

� Nghiên c�u các gi�i pháp khBc ph&c và ch� �� �ãi ng� ��i v�i ng��i lao ��ng 

ch�u tác ��ng x�u c�a môi tr��ng - �iu ki�n lao ��ng (tai n�n lao ��ng, b�nh ngh 

nghi�p, suy gi�m kh� n�ng lao ��ng, b�i d��ng n�ng nh'c ��c h�i...); 

� Nghiên c�u m�i quan h� kinh t� và môi tr��ng trong s
 phát tri�n bn v-ng. 

- Nghiên c�u c� s$ khoa h'c trong xây d
ng Chính sách và hoàn thi�n C� ch� 

qu�n lý Nhà n��c v Môi tr��ng và �iu ki�n Lao ��ng: 



� Quy ch� qu�n lý an toàn - s�c kho> ngh nghi�p, tiêu chu�n gi�i h�n và m�c �� 

ô nhi)m cho phép; 

� Quy trình quy ph�m v an toàn - s�c kho> ngh nghi�p trong vi�c s, d&ng công 

ngh�, thi�t b� - máy móc, nguyên nhiên v�t li�u và ch�t th�i; 

� Yêu c(u v ph��ng ti�n b�o h� lao ��ng cho ng��i lao ��ng; 

� Th�ng nh�t qu�n lý vi�c khai báo, �iu tra, th�ng kê báo cáo v tai n�n lao ��ng, 

b�nh ngh nghi�p, xây d
ng h� th�ng thông tin qu�n lý v an toàn - s�c kho> ngh 

nghi�p và b�o v� môi tr��ng. 

 
 3.3.2 -  Vi�n Y h�c lao ��ng và v� sinh  môi tr��ng 

-  Vi�n Y h'c lao ��ng và v� sinh  môi tr��ng có 5 phòng chuyên khoa: Phòng 
Tâm sinh  lí lao ��ng và Ergonomi; Phòng V� sinh lao ��ng; Phòng B�nh ngh nghi�p; 
Phòng V� sinh môi tr��ng; Phòng ch� ��o chuyên khoa. 

 
Th�c hi�n ch�c n�ng, nhi�m v�: 
- Nghiên c�u tâm sinh lí  lao ��ng, Ergonomi, môi tr��ng lao ��ng, v� sinh lao 

��ng, b�nh ngh nghi�p, v� sinh môi tr��ng. 
- Nghiên c�u các h%ng s� sinh lý lao ��ng; xây d
ng các tiêu chu�n v v� sinh lao 

��ng, ph��ng pháp và tiêu chu�n  ch�n �oán b�nh ngh nghi�p, ph��ng pháp ki�m tra 
s�c kho> khi  tuy�n d&ng lao ��ng và ki�m tra s�c kho> ��nh kì. 

- Tham gia vào vi�c th�m ��nh các thi�t k� xây d
ng và các qui trình k� thu�t m�i 
ho�c vi�c m$ r�ng và  c�i t�o xí nghi�p trong l�nh v
c  v� sinh lao ��ng. 

- Tham gia hu�n luy�n và thông tin trong l�nh v
c v� sinh lao ��ng và v� sinh môi 
tr��ng.  

- H��ng d�n, giúp ��, cung c�p k� thu�t và chuyên gia v� sinh lao ��ng và v� sinh  
môi tr��ng. 

- Biên so�n tài li�u thông tin, hu�n luy�n, �ào t�o và ph� bi�n ki�n th�c v� sinh 
lao ��ng và v� sinh môi tr��ng. 
 

3.3.3- Khoa Y h�c lao ��ng - Vi�n Pasteur Nha Trang 

N%m trong h� th�ng các khoa phòng c�a Vi�n Pasteur Nha trang. Tuy là m�t 
khoa trong Vi�n, nh�ng Khoa Y h'c lao ��ng c�a Vi�n Pasteur Nha trang th
c hi�n 
các nghiên c�u khoa h'c v các y�u t� môi tr��ng lao ��ng và b�nh ngh nghi�p phát 
sinh $ ng��i lao ��ng ti�p xúc v�i các y�u t� ��c h�i ngh nghi�p, các bi�n ��i tâm 
sinh lý do tác ��ng c�a �iu ki�n lao ��ng lên s�c kho> c�ng nhân; nghiên c�u v t� 
ch�c lao ��ng khoa h'c trong lao ��ng $ m�c �� th�p h�n Vi�n Y h'c Lao ��ng và v� 
sinh môi tr��ng và ch�u trách nhi�m v h��ng d�n k* thu�t, ch� ��o tuy�n v v�n � y 
h'c lao ��ng cho 11 t�nh thu�c khu v
c min Trung-Tây nguyên. 



 
3.3.4- Khoa Y h�c lao ��ng thu�c Vi�n V� sinh d�ch t� Tây Nguyên th�c hi�n 

ch�c n�ng nghiên c�u khoa h'c v Y h'c lao ��ng và ch� ��o 5 t�nh trong khu v
c v 
các ho�t ��ng giám sát môi tr��ng lao ��ng và ch�m sóc s�c kho> ng��i lao ��ng 
trong vùng.   

 

3.3.5- Khoa Y h�c lao ��ng và b�nh ngh� nghi�p- Vi�n V� sinh Y t� công c�ng tp 

H� Chí Minh: th�c hi�n ch�c n�ng nghiên c�u khoa h'c v Y h'c lao ��ng và ch� ��o  
khu v
c min Nam v các ho�t ��ng giám sát môi tr��ng lao ��ng và ch�m sóc s�c 
kho> ng��i lao ��ng trong vùng.   
 

3.3.6- Khoa Y h�c lao ��ng và B�nh ngh� nghi�p t�i các tr��ng ��i h�c Y Hà 

N�i, Y-D��c H� Chí Minh, ��i h�c Y t� Công c�ng, Khoa Y t� Công c�ng các Tr��ng 

��i h�c Y khoa Thái Nguyên, H�i Phòng, Thái Bình, Hu�, Khoa Y ��i h�c Tây Nguyên 

và ��i h�c Y D��c C�n Th
: Th
c hi�n các ch��ng trình ��o t�o, hu�n luy�n, nghiên 
c�u v Y h'c lao ��ng cho sinh viên, nghiên c�u sinh, chuyên khoa y t
 d
 phòng các 
c�p. 

 
3.3.7- Khoa Y h�c lao ��ng quân s� – B�nh ngh� nghi�p  thu�c Vi�n V� sinh 

phòng d�ch quân ��i: �ánh giá các y�u t� môi tr��ng lao ��ng; Nghiên c�u tâm sinh lí 
lao ��ng; nghiên c�u Ecgônômi; Khám s�c kho>, khám phát hi�n b�nh ngh nghi�p. 

 
 3.3.8 – Khoa v� sinh, Trung tâm Y t� d� phòng phía Nam, thu�cB� Qu�c phòng: 

�ánh giá các y�u t� môi tr��ng lao ��ng; Nghiên c�u tâm sinh lí lao ��ng; nghiên c�u 
Ecgônômi; Khám s�c kho>, khám phát hi�n b�nh ngh nghi�p. 
  

3.3.9 - Trung tâm y t� xây d�ng thu�c B� Xây d�ng và các b�nh vi�n, trung tâm 
�iu d��ng ph&c h�i ch�c n�ng tr
c thu�c ngành xây d
ng. 

 

Th
c hi�n công tác y h'c lao ��ng, v� sinh môi tr��ng, khám s�c kho>, khám và 
�iu tr� b�nh ngh nghi�p, ph&c h�i ch�c n�ng cho ng��i lao ��ng c�a ngành Xây 
d
ng. 

 
Khám s�c kho>, khám và �iu tr� b�nh ngh nghi�p, ph&c h�i ch�c n�ng. 
 
3.3.10 -  Trung tâm Y t� lao ��ng và các b�nh vi�n, trung tâm �iu d��ng ph&c 

h�i ch�c n�ng tr
c thu�c ngành Nông nghi�p và Phát tri�n Nông thôn 

Th
c hi�n công tác y h'c lao ��ng, v� sinh môi tr��ng, khám s�c kho>, khám và 
�iu tr� b�nh ngh nghi�p, ph&c h�i ch�c n�ng cho ng��i lao ��ng c�a ngành nông 
nghi�p. 

 



3.3.11 -  Trung tâm S�c kho� Lao ��ng Môi tr��ng ngành Than, B�u �i�n,Cao 

Su, Hàng Không, ���ng S�t, D�t May. 

 
3.3.12 – Các Trung tâm S�c kh�e Lao ��ng Môi tr��ng các tnh/thành ph�  

���c thành l�p theo Quy�t ��nh 2689/2004/Q�-BYT ngày 10/8/2004 c�a B� Y t� 
v vi�c ban hành Quy ��nh ch�c n�ng, nhi�m v& và t� ch�c b� máy c�a Trung tâm S�c 
kho> lao ��ng và Môi tr��ng tr
c thu�c S$ Y t� t�nh, thành ph� tr
c thu�c Trung 
��ng. 

Trung tâm S�c kho> lao ��ng và Môi tr��ng tr
c thu�c S$ Y t� t�nh, thành ph� 
tr
c thu�c Trung ��ng là ��n v� s
 nghi�p Y t� có ch�c n�ng tham m�u và t� ch�c 
th
c hi�n công tác qu�n lí v� sinh lao ��ng, qu�n lí s�c kho> ng��i lao ��ng, qu�n lí 
b�nh ngh nghi�p trong các khu công nghi�p, khu ch� xu�t, các c� s$ s�n xu�t kinh 
doanh, d�ch v& thu�c các thành ph(n kinh t� và các doanh nghi�p trên ��a bàn t�nh. 

Hi�n �ã ���c thành l�p t�i các tnh  V�nh Phúc, ��ng Nai, Bình D�
ng, Thành 

ph� H� Chí Minh và C�n Th
. 

 

3.3.13- Trung tâm Y t� – Môi  tr��ng lao ��ng công nghi�p và các b�nh vi�n, 

trung tâm �i�u d� ng ph�c h�i ch�c n�ng thu�c ngành công nghi�p.   

 

- Qu�n lý ngành v nghi�p v& y t�, ch� ��o v m�t chuyên môn các b�nh vi�n, 
trung tâm ph&c h�i ch�c n�ng, �iu tr� b�nh ngh nghi�p và các tr�m y t� $ các ��n v� 
thu�c B� Công nghi�p qu�n lý. 
 
 - T� ch�c ki�m tra v� sinh lao ��ng, môi tr��ng $ các ��n v� thu�c B� có nhiu 
y�u t� ��c h�i, ki�n ngh� các bi�n pháp �� c�i thi�n �iu ki�n làm vi�c, phAng ch�ng 
b�nh ngh nghi�p và ch�m lo s�c kho> ban �(u cho cán b� công nhân viên ch�c ngành 
công nghi�p. 
  
 - T� ch�c kh	m ph	t hi�n b�nh ngh nghi�p, t� ch�c ph&c h�i ch�c n�ng và 
�iu tr� b�nh ngh nghi�p cho cán b�, công nhân toàn ngành. 
 
 - Ph�i h�p v�i các c� quan ch�c n�ng c�a Nhà n��c t� ch�c xét nghi�m, ki�m 
��nh tính ch�t ��c h�i, m�c �� ô nhi)m môi tr��ng, c��ng �� lao ��ng, �� b&i, �� �n, 
v,v... �� xác ��nh danh m&c các ngành ngh ��c h�i c(n ���c b�o hi�m và ki�n ngh� 
v�i Nhà n��c v ch� �� tin l��ng, ph& c�p n�ng nh'c, ��c h�i ��i v�i ng��i lao 
��ng. 
 
 - Tham gia các ch��ng tr�nh, d
 	n cú li�n quan ��n s
 nghi�p y t�, ch�m sóc 
s�c kho> ban �(u, dân s� k� h'ach hoá gia ��nh, phAng ch�ng s�t r�t, b��u c�, phAng 
ch�ng AIDS trong toàn ngành c&ng nghi�p. 
 



3.3.14 - Trung tâm Ki�m tra v	 sinh thú y trung 
�ng I (phía B�c), Trung tâm 
Ki�m tra v	 sinh thú y  trung 
�ng II (phía Nam) 

 Các Trung tâm này tr
c thu�c  C&c Thú y, B� Nông nghi�p và Phát tri�n Nông 
thôn,���c trang b� các phòng thí nghi�m thu�c l�nh v
c thú y liên quan ��n an toàn – 
v� sinh lao ��ng  ��: 

� Ki�m nghi�m xác ��nh các ch�t t�n d� v kháng sinh, kim lo�i n�ng, hoá ch�t 
b�o v� th
c v�t, các ��c t� n�m trong s�n ph�m ��ng v�t. 

� Ki�m nghi�m các lo�i vi sinh v�t trong môi tr��ng, trong s�n ph�m ��ng v�t. 
� Ki�m tra và giám sát v� sinh thú y c�a các tr�i ch�n nuôi, các c� s$ gi�t m� 

��ng v�t, các c� s$ s�n xu�t thu�c thú y. 
Nh-ng l�nh v
c chuyên môn này �u liên quan ��n vi�c phân tích ch�t ��c h�i 

�� �ánh giá xác ��nh s
 ti�p xúc c�a ng��i lao ��ng ��i v�i tác h�i có trong môi 
tr��ng lao ��ng. 

 
3.3.15 -   Trung tâm Y t� Lao ��ng B� Giao thông V�n t�i và các b�nh vi�n,  trung 

tâm �i�u d� ng ph�c h�i ch�c n�ng  tr�c thu�c ngành Giao thông V�n t�i. 
 

3.3.16 -  Vi�n nghiên c�u Khoa h�c k! thu�t B�o h� lao ��ng 

 
C� c�u t� ch�c: Vi�n hi�n có Vi�n chính t�i Hà N�i, 1 Phân vi�n t�i Thành ph� 

H� Chí Minh và �à NLng, 5 Trung tâm và m�t s� phòng.   
 

* Th
c hi�n ch�c n�ng, nhi�m v&  
 

 -  Th
c hi�n nhi�m v& nghiên c�u khoa h'c và công ngh� v An toàn và V� sinh 
lao ��ng do Nhà n��c giao: 

 + Nghiên c�u phát tri�n và �ng d&ng khoa h'c và công ngh� v An toàn và V� 
sinh lao ��ng. 

 + Tham gia xây d
ng và �ánh giá các ch� tiêu v An toàn và V� sinh lao ��ng, 
tác ��ng môi tr��ng và �iu ki�n làm vi�c c�a ng��i lao ��ng; biên so�n các tiêu 
chu�n v an toàn và v� sinh lao ��ng. 

 
-  Th
c hi�n nhi�m v& do T�ng Liên �oàn Lao ��ng Vi�t Nam giao: 
+ Giúp T�ng Liên �oàn Lao ��ng Vi�t Nam tham gia cùng các c� quan th�m 

quyn c�a Nhà n��c trong vi�c xây d
ng ch� ��, chính sách và các v�n b�n quy ph�m 
pháp lu�t v An toàn và V� sinh lao ��ng. 

+ Nghiên c�u và �ng d&ng các bi�n pháp t� ch�c, qu�n lý, h��ng d�n, ki�m tra 
công tác B�o h� lao ��ng trong h� th�ng Công �oàn. 

 
- Thông tin, t� v�n, tuyên truyn, hu�n luy�n, b�i d��ng ki�n th�c an toàn và v� 

sinh lao ��ng cho cán b� qu�n lý, ng��i s, d&ng lao ��ng và ng��i lao ��ng; tham gia 



v�i các c� s$ �ào t�o trong vi�c �ào t�o cán b� v an toàn và v� sinh lao ��ng theo quy 
��nh c�a Nhà n��c. 

 
- Th
c hi�n các d�ch v& và h�p tác qu�c t� v khoa h'c và công ngh� b�o h� lao 

��ng và b�o v� môi tr��ng phù h�p v�i quy ��nh c�a Nhà n��c. 
 

3.3.17-  Các Trung tâm ki�m ��nh  k�  thu�t an toàn 

 
- Trung tâm ki�m ��nh k� thu�t an toàn khu v
c I thu�c BL�TBXH; 
-  Trung tâm ki�m ��nh k� thu�t an toàn khu v
c II thu�c BL�TBXH; 
- Trung tâm ki�m ��nh k� thu�t an toàn khu v
c III thu�c B� L�TBXH; 
- Trung tâm Hu�n luy�n và Ki�m ��nh k* thu�t an toàn thành ph� H� Chí Minh, 

S$ L�TBXH thành ph� H� Chí Minh; 
- Trung tâm Ki�m ��nh k* thu�t an toàn Hà N�i, S$ L�TBXH Hà N�i; 
- Trung tâm Ki�m ��nh k* thu�t an toàn công nghi�p I,   B� Công nghi�p; 
- Trung tâm Ki�m ��nh k* thu�t an toàn công nghi�p II,   B� Công nghi�p; 
- Trung tâm Ki�m ��nh k* thu�t an toàn B� Qu�c phòng; 
- Trung tâm Ki�m ��nh k* thu�t an toàn B� Nông nghi�p và Phát tri�n Nông 

thôn; 
- Trung tâm ki�m ��nh k* thu�t an toàn xây d
ng, B� Xây d
ng  
Các trung tâm trên th
c hi�n vi�c ki�m ��nh k� thu�t an toàn và d�ch v& t� v�n k� 

thu�t an toàn cho các lo�i thi�t b� k� thu�t  có yêu c(u nghiêm ng�t v an toàn lao ��ng. 
 
3.3.18 - Phòng Thanh tra B�o v� th�c v�t, Phòng Thu�c B�o v� th�c v�t, Phòng 

Ki�m d�ch th�c v�t, Trung tâm Ki�m ��nh thu�c BVTV phía b�c, Trung tâm Ki�m ��nh  

thu�c  BVTV phía Nam thu�c  C&c B�o v� Th
c v�t, B� Nông nghi�p và Phát tri�n 
nông thôn   

Làm công tác ki�m soát hoá ch�t nông nghi�p. 

 

3.3.19 – Trung tâm Công ngh� x" l#í môi tr��ng, Binh ch	ng Hoá h�c, B� Qu�c 

Phòng 

 

 * Ch�c n�ng, nhi�m v&: 
- Nghiên c�u, th, nghi�m, tri�n khai áp d&ng các công ngh� m�i, k* thu�t m�i, 

ph��ng pháp m�i thu�c các l�nh v
c: Quan trBc và phân tích môi tr��ng, �iu tra �ánh 
giá hi�n tr�ng và l�p báo cáo �ánh giá tác ��ng môi tr��ng; KhBc ph&c h�u qu� ch�t 
��c sau chi�n tránh, khBc ph&c s
 c� ô nhi�m ��c x�; Thu gom, v�n chuy�n và x, lýJ 
ch�t th�i nguy h�i, b�o v�  môi tr��ng sinh thái. 

- S�n xu�t th, nghi�m v�t li�u và thi�t  b� x, lí ô nhi)m môi tr��ng. 



- D�ch v& khoa h'c và công ngh�: t� v�n, thi�t k� công ngh� x, lí ô nhi)m môi 
tr��ng; chuy�n giao công ngh� và �ào t�o cán  b� chuyên  môn trong các l�nh v
c  
nghiên c�u trên. 

 
3.4 - Danh sách các c� quan, t� ch�c  thông tin ATVSL  
 

3.4.1- Phòng Thông tin tuyên truy�n tr�c thu�c C�c An toàn lao ��ng th
c hi�n 
ch�c n�ng giúp C&c tr�$ng C&c An toàn lao ��ng xây d
ng, qu�n lý và t� ch�c th
c 
hi�n công tác thông tin, tuyên truyn và h��ng d�n vi�c hu�n luy�n an toàn - v� sinh 
lao ��ng. 

� Là thành viên c�a M�ng ASEAN v ATVSL�, 
� Thành viên c�a m�ng CIS 
 

* Nhi�m v�: 

 - Xây d
ng ch��ng trình, k� ho�ch dài h�n và hàng n�m v thông tin, tuyên 
truyn, hu�n luy�n v an toàn - v� sinh lao ��ng trình lãnh ��o C&c;  

- H��ng d�n, t� ch�c th
c hi�n và ��nh k+ �ánh giá k�t qu� các ho�t ��ng thông 
tin, tuyên truyn, hu�n luy�n v an toàn - v� sinh lao ��ng;  

 - H��ng d�n, t� ch�c th
c hi�n công tác thi �ua, khen th�$ng hàng n�m v  
công tác b�o h� lao ��ng; 

 - Th
c hi�n vi�c ph�i h�p v�i các B�, ngành, ��a ph��ng, các �oàn th�, các c� 
quan thông tin ��i chúng và các c� quan liên quan khác tri�n khai các ho�t ��ng thông 
tin, tuyên truyn, hu�n luy�n v an toàn - v� sinh lao ��ng; 

 - Tri�n khai t� ch�c tu(n l) qu�c gia an toàn - v� sinh lao ��ng và phòng ch�ng 
cháy n� hàng n�m; 

 -  Th
c hi�n vi�c ph�i h�p v�i các c� quan liên quan t� ch�c và qu�n lý ho�t 
��ng c�a M�ng Thông tin qu�c gia v an toàn - v� sinh lao ��ng;  

 -  Xây d
ng, phát tri�n và c�p nh�t c� s$ d- li�u thông tin v an toàn-v� sinh lao 
��ng, trang thông tin �i�n t, (Website) v an toàn-v� sinh lao ��ng c�a C&c; 

  - T� ch�c, qu�n lý và ph�i h�p v�i các c� quan liên quan �� biên t�p và phát 
hành: B�n tin an toàn-v� sinh lao ��ng ti�ng Anh; B�n tin an toàn-v� sinh lao ��ng 
ti�ng Vi�t. 

- T� ch�c qu�n lý và phát hành tài li�u, tranh áp phích, t� r�i ph&c v& công tác 
thông tin, tuyên truyn v an toàn-v� sinh lao ��ng.   

- Xây d
ng giáo trình hu�n luy�n, h��ng d�n và t� ch�c th
c hi�n hu�n luy�n v 
an toàn - v� sinh lao ��ng. 



 - Tham gia và th
c hi�n các ho�t ��ng h�p tác qu�c t� trong l�nh v
c, nhi�m v& 
���c phân công. 

 * 9ng d&ng công ngh� thông tin �i�n t, trong qu�n lý: Trang thông tin �i�n t, 
c�a C&c ATL� ��a ch� truy c�p www.dosmolisa.gov.vn, g�m 9 chuyên m&c: Tin t�c; 
H	i �áp; Gi�i thi�u các v�n b�n pháp quy; Các ho�t ��ng h�p tác; tài li�u v 
ATVSL�; Tình hình tai n�n lao ��ng; Tu(n l) qu�c gia v ATVSL�; Các � tài 
nghiên c�u; Danh sách các thành viên m�ng thông tin qu�c gia v ATVSL�. Hi�n t�i, 
các phòng ch�c n�ng trong C&c �ã ���c n�i Internet, nh%m khai thác thông tin, d- li�u 
ph&c v&  công tác qu�n lý ATVSL�. 

3.4.2- T�p chí Y h'c D
 phòng,  
3.4.3 - Báo S�c kh	e và ��i s�ng 
3.4.5- T�p chí Y h'c th
c hành 
3.4.6 - Trang thông tin �i�n t, c�a ngành y t�:  
- www.moh.gov.vn/ytdp  
- www.moh.gov.tainanthuongtich.html  

3.4.7- T�p san Y h�c lao ��ng và b�nh ngh� nghi�p do  Vi�n Y h'c lao ��ng và 
V� sinh môi tr��ng phát hành hàng quí ��ng các bài báo, k�t qu� nghiên c�u liên quan 
��n ATVSL�. 

3.4.8- Trung tâm truy�n thông giáo d�c s�c kho� c	a B� Y t�,  Trung tâm 

Truy�n thông giáo d�c s�c kho� thu�c S$ Y t� có ch�c n�ng, nhi�m v& tuyên truyn 
các v�n � liên quan ��n b�o v�, ch�m sóc s�c kho>, trong �ó bao g�m c� các n�i dung 
v an toàn, v� sinh ch�m sóc s�c kho> cho ng��i lao ��ng. 
 3.4.9 - T�p chí B�o V� Th�c V�t  và  trang  thông tin �i�n t" (Website) c�a C&c 
B�o v� th
c v�t  (��a ch�: http:\\ www. ppd.gov.vn),   B� Nông Nghi�p và Phát tri�n 
nông thôn. 
 3.4.10 - T�p chí 'B�o h� lao ��ng", T%ng Liên �oàn Lao ��ng Vi�t Nam  

3.4.11 - Trung tâm thông tin khoa h�c, tuyên truy�n  và hu�n luy�n v�  b�o h� 

lao ��ng, thu�c Vi�n  Nghiên c�u KHKT B�o h� lao ��ng, T�ng Liên �oàn Lao ��ng 
Vi�t Nam. 

 
 3.4.12 – Trung tâm tuyên truy�n và ch ��o tuy�n thu�c Vi�n V� sinh phòng 

d�ch quân ��i 

 

3.4.13- C�c Quân y,  T�ng C&c H�u c(n, B� Qu�c phòng 
 

3.5 - Các  t� ch�c,  lo�i hình d�ch v� khác 

3.5.1 – H�i Khoa h�c K! thu�t An toàn và V� sinh lao ��ng Vi�t Nam (VOSHA). 

- Ch�c n�ng, nhi�m v&:  
 + T� ch�c thông tin, tuyên truyn, trao ��i nghi�p v&, ph� bi�n ki�n th�c và 
ph�i h�p v�i c� quan Nhà n��c �� hu�n luy�n, nâng cao nghi�p v& cho cán b� chuyên 



gia trong l�nh v
c ATVSL�. Tuyên truyn, giáo d&c nâng cao nh�n th�c, hi�u bi�t v 
B�o h� lao ��ng, ATVSL� cho ng��i lao ��ng và ng��i s, d&ng lao ��ng. 
 
 


