
4 - Thanh tra ATVSL� 
 

4.1- Ph�m vi, ��i t��ng c�a thanh tra ATVSL� 

C�n c� t�i �i�u 185, �i�u 187 c�a B� lu�t Lao 	�ng quy 	
nh Thanh tra nhà n��c 

v� lao 	�ng (B� Lao 	�ng - Th�ng binh và Xã h�i, c quan qu�n lý nhà n��c v� lao 

	�ng � 	
a ph�ng) có ch�c n�ng thanh tra chính sách lao 	�ng, an toàn lao 	ông, v� 

sinh lao 	�ng nh�ng ni thu�c 	�i t��ng, ph�m vi thanh tra 	��c giao b�t c� lúc nào 

mà không c�n báo tr��c.  

Kho�n 3, �i�u 191 c�a B� Lu�t Lao 	�ng (s�a 	�i, b� sung n�m 2002)  qui 	
nh: 

vi�c thanh tra an toàn lao 	�ng, thanh tra v� sinh lao 	�ng trong các l�nh v�c: phóng 

x�, th�m dò, khai thác d�u khí, các ph�ng ti�n v�n t�i 	��ng s�t, 	��ng thu�, 	��ng 

b�, 	��ng hàng không và các 	n v
 l�c l��ng v� trang do các c quan qu�n lý ngành 

	ó th�c hi�n v�i s� ph�i h�p c�a Thanh tra Nhà n��c v� lao 	�ng. 

 

4.2- S� l��ng thanh tra viên lao ��ng th	c hi
n thanh tra ATVSL�  
 

 

B�ng t�ng h�p k�t qu� �i�u tra, kh�o sát n�ng l	c cán b
 thanh tra lao 

�
ng toàn qu�c n�m 2004 

S� l��ng TTVL� TT 

 

N
i dung   

 S B
 T�ng % 

Ghi 

chú 

1 T�ng c
ng: 274 30 304 100  

2 Gi�i tính           

2.1  Nam 232 26 258 84.9   

2.1  N�  42 4 46 15.1   

3 Tu�i           

3.1  Trên 50 tu�i ( sinh tr��c n�m 1954 ) 46 8 54 17.8   

3.2  T� 35-50 tu�i (1955-1969) 111 14 125 41.1   

3.3  D��i 35 tu�i (1970 	�n 1982) 117 8 125 41.1   

4 Th�i gian làm vi�c trong ngành           

4.1  Trên 20 n�m (tr��c n�m 1984) 34 8 42 13.8   

4.2  T� 10 - 20 n�m(1985-1994) 65 2 67 22.0   

4.3  T� 3-10 n�m (1995-2001) 114 13 127 41.8   

4.4  D��i 3 n�m (2002-2004) 61 7 68 22.4   

5 Trình �
            

5.1  Ti�n s  0 1 1 0.3   

5.2  Th�c s  5 2 7 2.3   

5.3  ��i h!c 230 27 257 84.5   

5.4  Cao 	"ng, trung c�p 31 0 31 10.2   

5.5  S c�p 8 0 8 2.6   

6 Chuyên môn ���c �ào t�o           



6.1  Các ngành k  thu�t 95 11 106 34.9   

6.2  Bác s  0 2 2 0.7   

6.3  Ngành lu�t, kinh t�, L�XH 158 17 175 57.6   

6.4 

 Các ngành khác 

( 8 S� không có cán b� k� thut) 21 0 21 6.9   

7 Qua l�p b�i d��ng nghi�p v� thanh tra           

7.1  �ã h!c 204 25 229 75.3   

7.2  Ch�a h!c 70 5 75 24.7   

              

8 Ngo�i ng�           

8.1  Trình 	� A 70 2 72 23.7   

8.2  Trình 	� B 95 10 105 34.5   

8.3  Trình 	� C 48 18 66 21.7   

8.4  Không có thông tin 61   61 20.1   

              

9 Tin h�c           

9.1  V�n phòng 205 26 231 76.0   

9.2  L�p trình 2 1 3 1.0   

9.3  Nâng cao 8 3 11 3.6   

9.4  Không có thông tin 59   59 19.4   

10  Lý lu�n chính tr�           

10.1  S c�p 146 5 151 49.7   

10.2  Trung c�p 86 18 104 34.2   

10.3  Cao c�p 42 7 49 16.1   

(Ngu�n: S� li�u �i�u tra ngu�n l�c thanh tra lao ��ng c�a Thanh tra B�, BL	TBXH  

tháng 10/2004) 

 

4.3- K� n�ng và vai trò  c�a thanh tra lao ��ng 

 

Hi�n nay, v�i chính sách m�t thanh tra - m�t doanh nghi�p, m#i thanh tra viên 

lao 	�ng ph�i có các k  n�ng toàn di�n 	$ th�c hi�n thanh tra chính sách lao 	�ng, an 

toàn lao 	�ng, v� sinh lao 	�ng và gi�i quy�t 	n th� khi�u n�i t� cáo c�a công dân.  

 

D� án “ Ch�ng trình an toàn lao 	�ng và h� th�ng thanh tra lao 	�ng h�p nh�t - 

ILO/VIE/00/MO1/GER” do Chính ph� ��c tài tr� thông qua T� ch�c Lao 	�ng qu�c 

t� 	ã xây d�ng, cung c�p  mô hình hu�n luy�n cho thanh tra lao 	�ng thông qua vi�c  

biên so�n  giáo trình,   t� ch�c m�t s� khóa hu�n luy�n nh%m giúp trang b
 cho các 

thanh tra viên có k  n�ng t�ng h�p v� thanh tra chính sách lao 	�ng, an toàn lao 	ông, 



v� sinh lao 	�ng, k  n�ng giao ti�p, k  n�ng x� lý tình hu�ng và k  n�ng ti�n hành m�t 

cu�c thanh tra.  

 

4.4-  S� l��t thanh tra ATVSL� ti�n hành trong 5 n�m qua trong c� n��c 

 

B�ng 1: S� l��t thanh tra an toàn – v� sinh lao 	�ng 2000-2004  

N�m Thanh tra 

VSL� 

Thanh tra 

ATL� 

Thanh tra 

ATVSL� 

T�ng 

2000 4.800 77 - 4.877 

2002 1.750 230 - 1.980 

2003 - - 119 119 

2004 - - 140 140 

C�ng 6.550 307 259 7.116 

 

(Ngu�n: Báo cáo k
t qu� thanh tra c�a B� y t
 và Báo cáo k
t q�a công tác thanh tra 

c�a B� Lao ��ng-Th�ng binh và Xã h�i) 
 

• Tr��c n�m 2002, các cu�c thanh tra v� sinh lao 	�ng và an toàn lao 	�ng 	��c 

ti�n hành riêng r&. 

• Riêng s� l��t thanh tra n�m 2001 ch�a có s� li�u chính xác. 

  

• Các cu�c thanh tra  theo chuyên ngành 	'c thù ch�a th�ng kê 	��c 

  

4.5- Các lo�i hình thanh tra 

 

4.5.1. Thanh tra theo k
 ho�ch 

 Ph�n l�n các cu�c thanh tra lao 	�ng hi�n nay 	��c th�c hi�n theo k� ho�ch và 

n%m trong ch�ng trình công tác thanh tra hàng n�m. Nh�ng cu�c thanh tra này th�c 

hi�n  thanh tra t�ng h�p các l�nh v�c thanh tra chính sách lao 	�ng, an toàn lao 	�ng, 

v� sinh lao 	�ng.  

4.5.2. Thanh tra ��t xu�t 

Trong tr��ng h�p có 	n th� khi�u n�i t� cáo các hành vi vi ph�m pháp lu�t lao 

	�ng. 

 

4.6- Công tác hu�n luy
n ATVSL� c�a thanh tra lao ��ng 
 

 Hàng n�m, Thanh tra B� t� ch�c các khoá hu�n luy�n cho thanh tra viên lao 	�ng 

	ia ph�ng. Vi�c ti�n hành các khoá hu�n luy�n ATVSL�  cho ng��i s� d(ng lao 

	�ng, ng��i lao 	�ng v)n ph�i d�a ch� y�u vào 	�i ng� thanh tra viên do thanh tra lao 

	�ng các 	
a ph�ng ch� 	�ng ti�n hành hàng n�m.     

 



4.7- Chính sách thanh tra phòng ng�a 
 

V�i t� duy 	�i m�i trong công tác thanh tra lao 	�ng, thanh tra ph�i là "tai m�t 

c�a trên, là b�n c�a d��i" nh%m giúp doanh nghi�p tháo g* các v�n 	� v��ng m�c, 

công tác thanh tra lao 	�ng � Vi�t Nam hi�n nay 	ang 	��c c�i cách theo chi�u h��ng 

t� v�n h��ng d)n giúp 	* các doanh nghi�p t�  phát hi�n các v�n 	� và tìm bi�n pháp 

kh�c ph(c  v�i s� h# tr� c�a thanh tra viên. C�*ng ch�, x� ph�t 	��c coi là bi�n  pháp 

cu�i cùng chi s� d(ng khi c�n thi�t.    
 

 

4.8- Ph�i h�p v�i các B�, ngành trong công tác thanh tra ATVSL� 
 

 Hàng n�m,  thanh tra lao 	�ng c�a B� ph�i h�p v�i các B�, ngành liên quan nh� 

B� Qu�c phòng, B� Công nghi�p... 	$ ti�n hành các cu�c thanh tra ATVSL�. Trong 

giai 	o�n 	�u m�i chuy$n 	�i thanh tra lao 	�ng h�p nh�t m�t s� 	
a ph�ng nh� Hà 

N�i, Thành ph� H+ Chí Minh, H�i Phòng... thanh tra lao 	�ng 	�u ph�i h�p v�i ngành 

Y t� th�c hi�n các cu�c thanh tra ATVSL�. 

 

4.9 - N�i dung thanh tra, các công c� ���c s� d�ng trong thanh tra ATVSL� 

4.9.1. N�i dung thanh tra 

- Vi�c Th�c hi�n các quy ph�m, tiêu chu,n an toàn 	�i v�i máy, thi�t b
, v�t t�, 

nhà x��ng, nguyên nhiên v�t li�u dùng vào s�n xu�t, trong 	ó t�p trung vào các máy 

và hoá ch�t  có yêu c�u nghiêm ng't v� an toàn lao 	�ng nh� n+i hi, thi�t b
 áp l�c, 

thi�t b
 nâng, v�t li�u n�, thu�c b�o v� th�c v�t. 

- Vi�c th�c hi�n tiêu chu,n v� sinh lao 	�ng: Ti�ng +n, rung 	�ng, ánh sáng, 

nhi�t 	�. 

- Vi�c l�p và th�c hi�n k� ho�ch BHL�; 

- C�ng tác t� ki$m tra v� ATL� c�a c s�; 

- Công tác hu�n luy�n v� ATL� ; 

- Vi�c th�c hi�n các quy 	
nh v� ATL� 	�i v�i các 	�i t��ng có yêu c�u 

nghiêm ng't v� ATL� (ch� t�o, s� d(ng, b�o d�*ng) ; 

- Vi�c th�c hi�n các ch� 	� BHL�: b+i d�*ng ch�ng 	�c h�i b%ng hi�n v�t, 

trang b
 ph�ng ti�n b�o v� cá nhân, th�i gi� làm vi�c, th�i gi� ngh- ngi...  

- Tình hình khai báo và báo cáo tai n�n lao 	�ng, b�nh ngh� nghi�p. 

- H+ s, tài li�u có liên quan  

4.9.2. Công c� thanh tra 

- Phi�u t� ki$m tra c�a doanh nghi�p; 

- B�ng ki$m 	
nh t�i doanh nghi�p; 

- Th�c hi�n ph.ng v�n; 

- Ki$m tra th�c t� hi�n tr��ng, 	óng góp ý ki�n kh�c ph(c nh�ng t+n t�i ngay t�i 

hi�n tr��ng, thông qua biên b�n thanh tra 	�i v�i t�ng l�nh v�c KTAT, BHL�. 

 

4.10-  Khó kh�n, thách th�c ch� y�u trong công tác thanh tra ATVSL�  



 

- Hi�n nay, s� l��ng thanh tra viên lao 	�ng quá m.ng ch�a 	áp �ng 	��c v�i s� 

t�ng nhanh c�a các doanh nghi�p. C� n��c hi�n có 304 thanh tra viên lao 	�ng, trong 

khi có kho�ng 160.000 doanh nghi�p và 2,6 tri�u h� s�n xu�t kinh doanh.  

- Trình 	� thanh tra viên lao 	�ng hi�n nay ch�a 	áp �ng 	��c nhi�m v( 	��c 

giao 	'c bi�t là nghi�p v( thanh tra VSL�, trong s� 304 thanh tra viên ch- có 02 bác s  

chuyên khoa Y h!c lao 	�ng. M�t th�c t� cho th�y thanh tra viên lao 	�ng hi�n nay 

ph�i th�c hi�n c� 3 l�nh v�c 	ang là m�t thách th�c 	�i v�i thanh tra lao 	�ng.  

� Kinh phí và các ph�ng ti�n ph(c v( cho công tác thanh tra còn h�n ch�.  
 


