
5- C� ch� ph�i h�p và h�p tác gi�a các c� quan chính ph�, các t� ch�c 	
i di�n 

cho ng�i s� d�ng lao 	�ng và ng�i lao 	�ng 

5.1- Các c� ch� ph�i h�p liên b�/ liên ngành � c�p qu�c gia và �	a ph
�ng 

trong Ch
�ng trình qu�c gia v� B�o h� lao ��ng,  H�i �ng qu�c gia B�o h� lao 

��ng 

 

5.1.1. Xây d�ng Ch��ng tr�nh qu�c gia v� b�o h� lao 	�ng, an toàn lao 	�ng, v
 
sinh lao 	�ng 

 

   Kho�n 2 �i�u 95 c�a B� lu�t Lao ��ng quy ��nh nh	 sau: 

 

- B� Lao ��ng-Th	
ng binh và Xó h�i, B� Y t� ph�i hp v�i c�c B�, ngành 

li�n quan xõy d�ng ch	
ng tr�nh qu�c gia v� b�o h� lao ��ng, an toàn lao ��ng, v� 
sinh lao ��ng tr�nh Ch�nh ph� ph� duy�t �	a vào k� ho�ch phát tri�n kinh t� xó h�i. 

 

- Hàng n�m, c�n c� vào ch	
ng tr�nh qu�c gia v� b�o h� lao ��ng, an toàn lao 

��ng, v� sinh lao ��ng �ó �	c phê duy�t, B� Lao ��ng-Th	
ng binh và Xó h�i ph�i 

hp v�i B� K� ho�ch và ��u t	 và B� Tài chính l�p k� ho�ch kinh phí ��u t	 cho 

ch	
ng tr�nh này �� �	a vào k� ho�ch ngân sách Nhà n	�c. 

  
5.1.2. H�i 	�ng qu�c gia  v� b�o h� lao 	�ng  

 

H�i ��ng do Th� t	�ng Chính ph� thành l�p theo Quy�t ��nh s� 40/2005/Q�-

TTg ngày 28 tháng 02 n�m 2005, có 15 thành viên là lãnh ��o c�a các b�, ngành có liên 

quan ��n vi�c th�c hi�n công tác ATVSL� và phòng ch�ng cháy n�; B� tr	�ng B� 

L�TBXH là Ch� t�ch H�i ��ng, ��i di�n �oàn ch� t�ch T�ng liên �oàn lao ��ng Vi�t 
nam làm Phó Ch� t�ch H�i ��ng; ��i di�n lónh ��o Liên minh Hp tác xó Vi�t Nam, 

H�i N�ng dõn Vi�t Nam, Ph�ng Th	
ng m�i và công nghi�p Vi�t Nam và H�i Khoa 

h�c k� thu�t ATVSL� tham gia h�i ��ng. Thành ph�n c�a H�i ��ng th� hi�n c
 ch� 
ph�i hp và hp tác gi a các c
 quan chính ph�, các t� ch�c ��i di�n cho ng	�i s! 

d�ng lao ��ng và ng	�i lao ��ng.  

 

H�i ��ng có nhi�m v� t	 v"n, giúp Th� t	�ng Chính ph� trong các l#nh v�c sau: 

- Xác ��nh ph	
ng h	�ng, c
 ch�, chính sách liên quan ��n l#nh v�c b�o h� lao 

��ng; 

- Nh ng bi�n pháp ch$ ��o, �i�u hành th�c hi�n các ch� ch	
ng, chính sách và 

Ch	
ng tr�nh Qu�c gia v� b�o h� lao ��ng; 

- Làm ��u m�i ph�i hp ho�t ��ng gi a các B�, ngành, t� ch�c �oàn th� v� công 

tác b�o h� lao ��ng, �� ��m b�o an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng và c�i thi�n �i�u 

ki�n lao ��ng. 

  

5.1.3- Xây d�ng các v�n b�n quy phm pháp lu�t ATVSL� 



  Các v�n b�n quy ph�m pháp lu�t tr	�c khi ban hành ��u �	c g!i �i l"y ý ki�n 

góp ý c�a các B�, ngành, t� ch�c, �
n v� và các ��a ph	
ng có liên quan. Ti�p sau �ó 

là các cu�c h�p/ h�i th�o �� góp ý, tranh lu�n và hoàn ch$nh tr	�c khi trình c"p có 

th%m quy�n phê duy�t. 

 C"p có th%m quy�n ch$ ký ban hành các v�n b�n quy ph�m pháp lu�t sau khi �ã 

có ý ki�n góp ý c�a các b�, ngành, t� ch�c, �
n v�, ��a ph	
ng có liên quan. Các ý 

ki�n góp ý không th�ng nh"t ��u ph�i �	c gi�i trình. 

5.1.4- T� ch�c Tu�n l� qu�c gia v� ATVSL� - PCCN: V�i s� ph�i hp và tham 

gia c�a nhi�u B�, ngành, c
 quan, t� ch�c và 64 t�nh, thành ph� tr�c thu�c TW trong 

c� n	�c.  

Ban ch$ ��o Tu�n l& qu�c gia ATVSL� bao g�m: Lãnh ��o các c
 quan có ch�c 

n�ng qu�n lý nhà n	�c v� ATVSL�; Lãnh ��o c�a t� ch�c ��i di�n ng	�i s! d�ng lao 

��ng và ng	�i lao ��ng; m�t s� c
 quan liên quan, nh	: 

B� Lao ��ng - Th	
ng binh và Xã h�i; 

B� Y t�; 

B� Công An; 

T�ng Liên �oàn Lao ��ng Vi�t Nam; 

Phòng Th	
ng m�i và Công nghi�p Vi�t Nam; 

Liên minh HTX Vi�t Nam; 

H�i Nông dân Vi�t Nam; 

B� V�n hoá Thông tin; 

B� Công nghi�p; 

B� Xây d�ng; 

B� Nông nghi�p và phát tri�n nông thôn; 

B� K� ho�ch và ��u t	 ; 

B� Tài chính; 

�ài Truy�n hình Vi�t Nam; 

��a ph	
ng �	c ch�n �� t� ch�c l& phát ��ng TLQG và các ho�t ��ng 

N�i dung chính c�a các cu�c h�p Ban ch$ ��o Tu�n l& qu�c gia: 

- Nh ng ho�t ��ng ch�nh trong Tu�n l& qu�c gia ATVSL�-PCCN và công tác 

chu%n b� tri�n khai Tu�n l& qu�c gia ATVSL�-PCCN c�a các b�, ngành, ��a ph	
ng; 

- ��a �i�m và th�i gian c� th� t� ch�c L& mít tinh phát ��ng Tu�n l& qu�c gia, t� 

ch�c tri�n lãm; 

- Th�ng nh"t ch	
ng trình, k� ho�ch t� ch�c các ho�t ��ng c�a Ban ch$ ��o 

Trung 	
ng trong Tu�n l& qu�c gia; 



- Th�ng nh"t ch	
ng trình l& mít tinh phát ��ng Tu�n l& qu�c gia; 

- Các ho�t ��ng thông tin, tuyên truy�n c�a Tu�n l& qu�c gia;  

- Các công vi�c c�n th�c hi�n khác 

 

5.1.5- Mng Thông tin qu�c gia v� ATVSL�,  

M�ng thông tin qu�c gia v� an toàn–v� sinh lao ��ng �	c thành l�p vào tháng 12 

n�m 1997 v�i s� tham gia c�a 187 thành viên ��n t' các c
 quan ��i di�n cho chính 

ph�; ��i di�n ng	�i s! d�ng lao ��ng và các doanh nghi�p; c
 quan, t� ch�c thu�c h� 
th�ng công �oàn; v�i m�c �ích: Ph�i hp hành ��ng, trao ��i kinh nghi�m, chia s( 

ngu�n l�c thông tin hi�n có gi a các t� ch�c và c
 quan có liên quan ��n ATVSL� 

T�n su"t h�p:  

- C
 quan ��u m�i m�ng: 2 l�n/ n�m 

- Các thành viên m�ng: 1 l�n/ n�m 

 

5.2- C
 ch� hp tác gi a các t� ch�c ��i di�n c�a ng	�i lao ��ng và ng	�i s! 

d�ng lao ��ng � c"p qu�c gia, ��a ph	
ng và doanh nghi�p 

 

5.2.1- C�p qu�c gia 

 

Ngày 09 tháng 3 n�m 2004, T�ng Liên �oàn lao ��ng Vi�t Nam (VGCL) và 

Phòng Th	
ng m�i và Công nghi�p Vi�t Nam(VCCI) �ã ký Biên b�n ghi nh� ch	
ng 

trình hp tác gi a hai bên. N�m 2004, VGCL �ã cùng v�i VCCI tham gia vào quá 

trình hình thành U) ban ba bên � c"p qu�c gia:  

 

-  Các bên ch� ��ng xây d�ng ch	
ng trình, k� ho�ch công tác c�a mình theo các 

n�i dung c�a Biên b�n ghi nh� ch	
ng trình hp tác; Th	�ng xuyên tham gia các cu�c 

h�i th�o, h�i ngh� chuyên �� nh	 c
 ch� ba bên, trách nhi�m xã h�i, vi�c làm �àng 

hoàng cho ng	�i lao ��ng do hai bên t� ch�c �� trao ��i kinh nghi�m nh*m t�ng 

c	�ng m�i quan h� hp tác trong vi�c gi�i quy�t các quan h� lao ��ng. 

 

Hai bên �ã trao ��i, ph�i hp ch+t ch, trong vi�c chu%n b� và tham gia các ho�t 
��ng qu�c t� (t�i các H�i ngh� Lao ��ng qu�c t� t�i Geneva) và tham gia tích c�c trong 

nhóm công tác qu�c gia t�i Vi�t Nam v�i V�n phòng ILO Hà n�i. 

 

Ngày 16/11/2004 VGCL và VCCI �ã  ký k�t ch	
ng trình ph�i  hp ho�t ��ng 

v� "Phát huy vai trò c�a Công �oàn trong vi�c xây d�ng và phát tri�n kinh t� t�p th� 
giai �o�n 2005-2010", c� th� t�i m�c II.5 " Ph�i hp trong vi�c xây d�ng và tri�n khai 

các ch	
ng trình, d� án có liên quan ��n kinh t� t�p th�, bao g�m các v"n ��: Nghiên 

c�u �ng d�ng khoa h�c k� thu�t b�o h� lao ��ng, xây d�ng các tiêu chu%n, quy ph�m 

an toàn lao ��ng trong các hp tác xã; v"n �� b�o v� môi tr	�ng � nông thôn, b�o h� 



lao ��ng và tai n�n lao ��ng; t� ch�c d�y ngh�..."; M�c II.6" Ph�i hp trong quan h� 
ba bên v�i T� ch�c Lao ��ng qu�c t�". 

     

5.2.2-  C�p 	�a ph��ng, ngành 

- Các liên �oàn lao ��ng ��a ph	
ng, công �oàn ngành ph�i hp v�i ng	�i s! 

d�ng lao ��ng ti�n hành t�p hu"n và ki�m tra liên ngành vi�c th�c hi�n pháp lu�t lao 

��ng, các ch� �� chính sách v� lao ��ng nói chung và v� an toàn - v� sinh lao ��ng nói 

riêng. 

 

5.2.3-  C�p c� s� 

T� ch�c công �oàn c
 s� thay m+t ng	�i lao ��ng ký k�t tho� 	�c lao ��ng t�p 

th� v�i ng	�i s! d�ng lao ��ng; Tham gia ki�m tra, giám sát vi�c th�c hi�n an toàn-v� 
sinh lao ��ng; tham gia �i�u tra tai n�n lao ��ng; t� ch�c và qu�n lý m�ng l	�i 

ATVSV. 
 


