
6- Công tác �ào t�o và hu�n luy�n ATVSL� trong 5 n�m tr� l�i �ây 

 

6.1-  Các ch��ng trình và s�  l�p hu�n luy�n  dành cho công ch�c 
 

  6.1.1-  B� Lao ��ng - Th��ng binh và Xã h�i 

B�ng 3: K�t qu� hu�n luy�n cho công ch�c do BL�TBXH ti�n hành 

N�m N�i dung/l	p hu�n luy�n S
 l	p �
i t��ng 

1999 - Ch� � chính sách, tiêu chu�n, 

qui ph�m và nghi�p v� thanh tra 

- Ch� � chính sách, nghi�p v� 

qu�n lý b�o h� lao �ng 

- 1 

 

- 2 

- Thanh tra viên 

 

- Công ch�c 

2000 - Ch� � chính sách, tiêu chu�n, 

qui ph�m và nghi�p v� thanh tra 

- Thông tin ATVSL� 

- Gi�ng viên ATVSL�  

- 1 

 

- 5 

- 4 

- Thanh tra viên 

 

- Thanh tra viên, công 

ch�c 

- Công ch�c 

2001 - Ch� � chính sách, tiêu chu�n, 

qui ph�m và nghi�p v� thanh tra 

- Gi�ng viên ATVSL� 

- 2 

- 4 

- Thanh tra viên 

- Công ch�c 

2002 - Nâng  cao k� n�ng thanh tra 

an toàn – v� sinh lao �ng  

2 - Thanh tra viên 

- Công ch�c 

2003 - Nâng cao k� n�ng thanh tra an 

toàn – v� sinh lao �ng  

2 - Thanh tra viên 

- Công ch�c 

2004 - Nghi�p v� an toàn–v� sinh lao 

�ng  

- Nâng cao k� n�ng thanh tra an 

toàn – v� sinh lao �ng  

- Nghi�p v� thanh tra an toàn – 

v� sinh lao �ng 

- 2 

 

 

- 2 

 

1 

- Cán b� xã, ph��ng 

 

- Gi�ng viên thanh tra 

an toàn–v� sinh lao 

�ng (thanh tra viên,  

công ch�c...) 

- Thanh tra viên 

(Ngu�n: B� Lao ��ng – Th��ng binh và Xã h�i) 
 

6.1.2- B� Y t� 
6.1.2.1 - Các c� s� ào t�o c�a ngành Y t�, các c� s� ��i h�c và các Vi�n thu�c 

h� y t� d� phòng 



�
i v	i ào t�o chuyên môn v� v� sinh lao �ng, giám sát môi tr��ng và b�nh 

ngh� nghi�p: 

-  Các Vi�n thu�c h� YTDP (Vi�n Y h�c lao �ng và V� sinh môi tr��ng, Vi�n 

Pasteur Nha Trang, V� sinh D�ch t� Tây Nguyên và Vi�n V� sinh Y t� công c�ng Tp 

H� Chí minh) và các tr��ng thu�c ngành Y t� (��i h�c Y Hà N�i, ��i h�c Y Thái 

Nguyên, ��i h�c Y Thái Bình,  ��i h�c Y H�i Phòng, ��i h�c Y Hu�, Khoa Y - ��i 
h�c  Tây Nguyên, ��i h�c Y D��c Tp H� Chí Minh và ��i h�c Y C�n Th�) hàng n�m 

�u có các l	p t�p hu�n cho cán b� y t� trong ngành. 

 

6.1.2.2- Các khoá ào t�o  

 B�ng 4:  �ào t�o, hu�n luy�n v� phòng ch
ng b�nh b�i ph�i silíc 

Cán b� y t	 Cán b�  
qu
n lý 

Công nhân T�ng c�ng Th�i gian 

S
 l	p S
 HV S
 l	p S
 HV S
 l	p S
 HV S
 l	p S
 HV 

1999 3 70 2 60 3 150 8 280 

2000 2 40 5 150 5 250 12 440 

2001 8 220 10 500 8 800 26 1520 

2002 10 350     10 350 

2003 5 250 9 450   14 700 

T�ng 
c�ng 

28 930 26 1160 16 1200 70 3290 

         

B�ng 5: �ào t�o, hu�n luy�n v� an toàn v� sinh lao �ng 

T�i các �a ph��ng, y t	 ngành Th�i 

gian S
 l	p S
 c� s�  S
 h�c viên 

2000 292  25.425 

2001 815 4.587 56.000 

2002 631 3.738 64.970 

2003 1.447 6.491 130.579 

2004 782 4.980 45.069 

T�ng           3.967 15.314 322.043 

 
6.1.3- B� Nông nghi�p và Phát tri�n nông thôn 

B�ng 6: Hu�n luy�n an toàn – v� sinh lao �ng  

 

N�m S� ng��i ���c hu�n luy�n Lo�i hình hu�n luy�n 

1999 131.000 T�p trung 

2001 130.000 T�p trung 



2002 
56.033 

(do tách C� cao su) 
T�p trung 

2003 59.140 T�p trung 

2004 
37.900 

 (do x�p x�p �i m	i DN) 
T�p trung 

T�ng  945073  

  

Ngoài ra, trong nh ng n�m qua ngành b�o v� th�c v�t c!ng ã th�c hi�n và ph
i 

h�p v	i các t� ch�c, chính quy�n �a ph��ng th�c hi�n vi�c tuyên truy�n ph� bi�n 

Pháp l�nh B�o v� và ki"m d�ch th�c v�t, Ngh� �nh c�a Chính ph� h�	ng d#n thi hành 

Pháp l�nh và các h�	ng d#n c� th" c�a B� Nông nghi�p và Phát tri"n nông thôn, c�a 

các c� quan qu�n lý nhà n�	c v� l$nh v�c b�o v� và ki"m d�ch th�c v�t cho cán b�, 

công ch�c trong ngành BVTV t% TW �n �a ph��ng. C�c B�o v� th�c v�t ã ph
i 

h�p v	i UBND các t&nh t� ch�c tri"n khai Pháp l�nh � các t&nh tr�ng i"m nh�: B�c 

Giang, Lào Cai,Thái Bình, Qu�ng Bình, Gia Lai,  Kon Tum, Qu�ng Nam, Th%a Thiên 

- Hu�, ��ng Tháp, An Giang, ��ng Nai, Cà Mau, Thành Ph
 H� Chí Minh  .... cho 

các ban ngành ch� ch
t c�a t&nh, thành ph
 nh� V�n phòng UBND t&nh, Chi c�c qu�n 

lý th� tr��ng, Công an, Chi c�c o l��ng ch�t l��ng, các �ng chí lãnh �o các ban 

ngành ch� ch
t � các huy�n, th�. ' 
    

           B�ng 7: Hu�n luy�n s( d�ng an toàn và hi�u qu� thu
c b�o v� th�c v�t 
 

��i t��ng ph� bi	n, 

tuyên truy�n pháp 

lu�t 

1999 

(s	 ng�
i) 

2000 

(s	 ng�
i) 

2001 

(s	 ng�
i) 

2002 

(s	 ng�
i) 

2003 

(s	 ng�
i) 

Cán b� � Trung ��ng 76 125 172 124 241 

Cán b� � �a ph��ng 295 345 389 491 533 

Ng��i ki"m �nh 

thu
c b�o v� th�c v�t 
8.073 5.180 6.988 9.391 9.782 

 

B�ng 8:  K�t qu� hu�n luy�n cho cán b� làm công tác thanh tra, �i lí  kinh doanh 

thu
c b�o v� th�c v�t C�p 1, C�p 2 trong  c� n�	c n�m 2003- 2004 

 

��i t��ng hu�n luy�n S� l�p S� h�c viên Ghi chú 

Cán b� làm công tác thanh tra 

��i lí kinh doanh thu
c BVTV C1- C2 
31 1.377  

L�p hu�n luy�n gi
ng viên “H�	ng 

d#n nông dân s( d�ng an toàn hi�u qu� 
thu
c BVTV” 

2 130 

T�i Tp. 

H� Chí 

Minh và 



Hà N�i 

 

(Ngu�n: B� Nông nghi�p và Phát tri"n Nông thôn) 

6.1.4– B� Qu	c phòng 

 

B�ng 9: K�t qu� hu�n luy�n cho cán b�, công ch�c B� Qu
c phòng  

N�m N�i dung hu�n 

luy�n 

S
 l	p s
 h�c 

viên 

�
i t��ng 

2000  Pháp lu�t ATVSL�  1 150 - Cán b� qu�n lí � trung ��ng  

2001  Pháp lu�t ATVSL�  1 150 - Cán b� qu�n lí � trung ��ng  

2002  Pháp lu�t ATVSL�  1 150 - Cán b� qu�n lí � trung ��ng  

2003  Pháp lu�t ATVSL�  1 150 - Cán b� qu�n lí � trung ��ng  

2004  Pháp lu�t ATVSL�  1 150 - Cán b� qu�n lí � trung ��ng  

T�ng 5 750  

(Ngu�n: B� Qu
c phòng) 

 

6.2- Các ch��ng trình và s� l�p hu�n luy�n cho ng��i s	 d
ng lao ��ng  
 

6.2.1- B�  Lao ��ng– Th��ng binh và Xã h�i 
 

B�ng 10: K�t qu� hu�n luy�n cho ng�
i s d�ng lao ��ng  

N�m Ch��ng trình S
 l	p �
i t��ng 

2001 C�i thi�n i�u ki�n lao �ng 

trong các doanh nghi�p v%a và 

nh) (WISE); 

2 

 

 

Ng��i s( d�ng lao �ng 

 

2002 - C�i thi�n i�u ki�n lao �ng 

trong các doanh nghi�p v%a và 

nh) 

5 

 

 

- Ng��i s( d�ng lao 

�ng 

2003 - C�i thi�n i�u ki�n lao �ng 

trong các doanh nghi�p v%a và 

nh) 

- H� th
ng qu�n lí an toàn – v� 
sinh lao �ng 

6 

 

14 

- Ng��i s( d�ng lao 

�ng 

- Ng��i s( d�ng lao 

�ng 

2004 - C�i thi�n i�u ki�n lao �ng 

trong xây d�ng và trong các 

làng ngh� 
- An toàn – v� sinh lao �ng  

4 

 

 

5 

- Ng��i s( d�ng lao 

�ng, ch� h� s�n xu�t 
kinh doanh 

- Ng��i s( d�ng lao 

�ng, cán b� qu�n lý� 
doanh nghi�p 



 

Ghi chú: T�p hu�n an toàn – v� sinh lao ��ng do các S� Lao ��ng – Th��ng 

binh và Xã h�i, các trung tâm ki�m ��nh k� thu�t an toàn c�a B� th�c hi�n ch�a ���c 

th	ng kê. 

 

6.2.2- B� Y t�  
B�ng 11: �ào t�o, hu�n luy�n v� phòng ch
ng b�nh b�i ph�i silíc 

Cán b� qu
n lý N�m 

S
 l	p S
 h�c viên 

1999 2 60 

2000 5 150 

2001 10 500 

2002 - - 

2003 9 450 

T�ng c�ng 26 1160 

 

6.2.3- B� Công nghi�p 
 

-  Ph� bi�n các quy �nh pháp lu�t v� an toàn – v� sinh lao �ng; 

- Hu�n luy�n chuyên � an toàn m), an toàn i�n, an toàn xây d�ng, an toàn các 

thi�t b� có yêu c�u nghiêm ng*t v� an toàn v� sinh trong ngành công nghi�p nh� thi�t 
b� nâng, thi�t b� áp l�c, c� khí, v�t li�u n� công nghi�p; 

- S
 l��ng ng��i ��c hu�n luy�n trong 3 n�m (2001-2003): 15.000 l��t. 
 

6.3- Các ch��ng trình và s
  l	p hu�n luy�n  cho ng��i lao �ng  

 

6.3.1- B� Lao ��ng – Th��ng binh và Xã h�i 
 

B�ng 12: Hu�n luy�n cho ng��i lao �ng 

N�m N�i dung/ tên l�p S� l�p ��i t��ng 

2001 C�i thi�n i�u ki�n lao �ng 

trong nông nghi�p    
 4  Nông dân  

2002 An toàn – v� sinh lao �ng 

trong nông nghi�p 

3 Nông dân 

2003 An toàn – v� sinh lao �ng 

trong nông nghi�p 

8 Nông dân 

2004 An toàn v� sinh lao �ng trong 

nông nghi�p 

9 - Gi�ng viên an toàn – 

v� sinh lao �ng trong 



nông nghi�p (1 l	p) 

- Nông dân (8 l	p) 

Ghi chú: T�p hu�n an toàn – v� sinh lao ��ng do các S� Lao ��ng – Th��ng binh và 

Xã h�i, các trung tâm ki�m ��nh k� thu�t an toàn c�a BL�TBXH  th�c hi�n  ch�a ���c 

th	ng kê. 

 

6.3.2- B� Y t�  
B�ng 13: �ào t�o, hu�n luy�n v� phòng ch
ng b�nh b�i ph�i silíc 

N�m S
 l	p S
 h�c viên 

1999 3 150 

2000 5 250 

2001 8 800 

2002 - - 

2003 - - 

T�ng 

c�ng 

16 1200 

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

 

B�ng 14: T�p hu�n v� s( d�ng an toàn thu
c b�o v� th�c v�t  cho nông dân 

N�m S
 h�c viên 

1999 51.000 

2000 140.864 

2001 76.517 

2002 88.082 

2003 128.716 

T�ng 485.179 

 
B�ng 15: K�t qu� công tác hu�n luy�n nông dân n�m 2003-2004 thông qua các 

cu�c thi tìm hi"u s( d�ng thu
c b�o v� th�c v�t  

S
 

TT 

T&nh,  

thành ph
 

S
 huy�n 

tri"n khai 

S
 nông 

dân ��c 

hu�n luy�n 

S
 nông 

dân d� 

cu�c thi 

S
 nông dân 

theo dõi 

cu�c thi 

T�ng s
 

nông dân 

��c ào 

t�o 

1 Phú Th� 5 1.495 600 35.000 37.095 

2 Ngh� An 4 640 250 500.000 1.390 

3 B�c Ninh 3 250 500 250.000 1.000 

4 H�i Phòng 6 1.345 500 288.000 2.133 



5 
H� Chí 

Minh 
8 280 500 300.000 300.780 

6 Lâm ��ng 10 350 300 500.000 500.650 

7 V$nh Phúc 5 175 500 500.000 500.675 

 T�ng c�ng 41 4.535 3.150 2.373.000 2.380.685 

 
 

6.3.4 - B� Công nghi�p 

 

-  Trong 5 n�m (2000 - 2004) B� Công nghi�p ã t� ch�c 1311 l	p hu�n luy�n 

cho 300.000 l��t ng��i, trong ó 358 l	p cho công nhân m	i tuy"n; 693 l	p  hu�n 

luy�n �nh k+ và 260 l	p hu�n luy�n chuyên � 
i v	i công nhân v�n hành máy, thi�t 
b� có yêu c�u nghiêm ng*t v� an toàn – v� sinh lao �ng. 

 

6.3.5 - B� Qu	c phòng 
 

- Trong 5 n�m t% 200-2004,  B� qu
c phòng ã m� ��c 1300 l	p cho 125.000 

l��t h�c viên v	i các chuyên � nh� an toàn trong xây d�ng, an toàn i�n, lái c�n c�u, 

s( d�ng máy v�n th�ng.... 

  

6.4-  Các hot ��ng  hu�n luy�n ATVSL� do các t� ch�c �i di�n c�a ng��i 

s	 d
ng lao ��ng, ng��i lao ��ng ch� trì   

 

6.4.1- Phòng Th��ng m�i và Công nghi�p Vi�t Nam (VCCI) 

 
- T% n�m 1999, VCCI ã ti�n hành kho�ng 20 khoá ào t�o, hu�n luy�n v� 

ATVSL� cho kho�ng 700 ng��i s( d�ng lao �ng � nh ng n�i có chi nhánh c�a 

VCCI.Các ch��ng trình ào t�o ch� y�u dành cho NSDL� trong các doanh nghi�p nh) 

và v%a v� ch��ng trình 5S và c�i thi�n i�u ki�n làm vi�c trong các doanh nghi�p nh) 

và v%a.  

- D� án sáng ki�n liên k�t doanh nghi�p (200-2004) c!ng ã t� ch�c 29 l	p hu�n 

luy�n v	i s� tham gia c�a g�n 1,000 lãnh �o, cán b� chuyên trách ATVSL�, t� 

tr��ng, 
c công c�a h�n 50 xí nghi�p da gi�y trên c� n�	c. Các khóa h�c t�p trung 

vào nh ng v�n � ATVSL� và môi tr��ng nói chung, và nh ng v�n � v� hóa ch�t, an 

toàn máy...; 

-  

6.4.2- Liên Minh H�p tác xã Vi�t Nam 

- �ã t� ch�c 25 l	p t�p hu�n b�i d�,ng ki�n th�c qu�n lý  l�ng ghép ATVSL�  

cho trên 1000 cán b� qu�n lý  các h�p tác xã; 2 l	p t�p hu�n v� nghi�p v�  qu�n lý ch�t 
l��ng s�n ph�m và môi tr��ng cho 120 cán b� Liên minh các t&nh, thành ph
.  

 



6.4.3- T�ng Liên �oàn lao ��ng Vi�t Nam và công �oàn các c�p ph	i h�p v�i 

các c� quan ch�c n�ng cùng c�p hu�n luy�n cho cán b� làm công tác b�o h� lao ��ng, 

cán b� qu�n lý và an toàn - v� sinh viên 

 

B�ng 16:  K�t qu� hu�n luy�n do công oàn  ph
i h�p th�c hi�n 

N�m S� l��t ng��i 

2000 377.703 

2001 279.252 

2002 526348 

2003 699738 

2004 544.396 

T�ng 2.427.437 

 

N�i dung hu�n luy�n:  

 

+ Chính sách, pháp lu�t v� an toàn - v� sinh lao �ng; 

+ Vai trò, nhi�m v�, ph��ng pháp ho�t �ng c�a công oàn  các c�p trong an toàn - 

v� sinh lao �ng; 

+ Ph��ng  pháp ho�t �ng c�a  an toàn - v� sinh  viên; 

+ M�t s
 v�n �  c� b�n v� k� thu�t an toàn - v� sinh lao �ng.  

 

6.5- Danh sách các khoá �ào to liên quan ��n ATVSL� do các tr��ng �i 
h�c và chuyên nghi�p ti�n hành. S� l��ng h�c viên t�t nghi�p hàng n�m theo các  

khoá �ào to 

 

+ Tr��ng ��i h�c Công oàn Vi�t Nam:  t% n�m 1996 - 2004 ã ào t�o 540 k� 

s� b�o h� lao �ng h� chính qui t�p trung; 

+ Tr��ng �i h�c y t� công c�ng:  M	i thành l�p n�m 2002; 

+ Tr��ng �i h�c Y khoa Hà n�i: Khoa Y h�c lao �ng; 

+ Các tr��ng �i h�c, trung h�c chuyên nghi�p và d�y ngh� k� thu�t khác.  

 

6.6- Các t� ch�c ti�n hành hu�n luy�n theo yêu c�u c�a pháp lu�t  
 

-  B� Lao ��ng – Th��ng binh và Xã h�i: B� Lao �ng – Th��ng binh và Xã h�i 

ã ban hành Thông t� s
 08/L�TBXH-TT ngày 11/4/1995 và  Thông t� s
 

23/L�TBXH – TT ngày 19/9/1995  h�	ng d#n v� công tác  hu�n luy�n an toàn lao 

�ng, v� sinh lao �n. �
i t��ng ��c hu�n luy�n là ng��i lao �ng, ng��i s( d�ng 

lao �ng làm vi�c trong các doanh nghi�p, c� quan, t� ch�c thu�c m�i thành ph�n kinh 

t�. Ng��i s( d�ng lao �ng ch�u trách nhi�m t� ch�c hu�n luy�n cho ng��i lao �ng. 

Các S� lao �ng- Th��ng binh và Xã h�i t� ch�c hu�n luy�n cho ng��i s( d�ng lao 

�ng thu�c �a bàn và  quy�t �nh giáo viên cho các l	p c�a mình.  B� L�-TBXH 



cùng v	i B�, ngành ch� qu�n quy�t �nh giáo viên cho các l	p c�a B�, ngành ch� 

qu�n. 

 

- B� Công An: Theo qui �nh c�a Lu�t phòng cháy, ch a cháy,  ng��i làm vi�c 

trong môi tr��ng có nguy hi"m v� cháy, n� ho*c th��ng xuyên ti�p xúc v	i các ch�t 
nguy hi"m v� cháy, n� ph�i ��c hu�n luy�n và có ch�ng ch& hu�n luy�n nghi�p v� v� 
phòng cháy và ch a cháy. C� quan C�nh sát phòng cháy và ch a cháy hu�n luy�n, b�i 

d�,ng, ch& �o, ki"m tra, h�	ng d#n nghi�p v�, i�u �ng và vi�c th�c hi�n ch� �, 

chính sách 
i v	i l�c l��ng dân phòng, l�c l��ng phòng cháy và ch a cháy c� s�.  

 

- B� C�ng nghi�p: Theo qui �nh c�a Lu�t i�n l�c, B� Công nghi�p quy 

�nh tiêu chu�n k� thu�t an toàn i�n, c�p th- an toàn và h�	ng d#n các bi�n pháp an 

toàn i�n. Ng��i v�n hành, s(a ch a i�n ph�i có ch�ng ch& ho*c b.ng t
t nghi�p 

chuyên ngành i�n do c� s� d�y ngh� c�p; Có th- an toàn do c� quan qu�n lý nhà n�	c 

v� ho�t �ng i�n l�c và s( d�ng i�n do t&nh/ thành ph
 tr�c thu�c trung ��ng c�p. 

 

6.7- Các yêu c�u hu�n luy�n chuyên gia trong 5 n�m tr� li �ây 

 

- Ch�a có i�u lu�t nào qui �nh c� th" v� tiêu chu�n hu�n luy�n chuyên gia. 

- Không có s
 li�u th
ng kê c� th" v� s
 l��t chuyên gia ��c hu�n luy�n. 

 

6.8- Các c� quan hu�n luy�n an toàn – v� sinh lao ��ng 

 

- Trung tâm Hu�n luy�n  an toàn – v� sinh lao �ng thu�c C�c An toàn lao �ng, 

BL�TBXH  là c� quan chuyên trách  hu�n  luy�n an toàn – v� sinh lao �ng � Vi�t 
Nam, thành l�p n�m 2004. 

    

- Theo qui �nh c�a pháp lu�t, B� Lao �ng–Th��ng binh và Xã h�i ch�u trách 

nhi�m h�	ng d#n hu�n luy�n an toàn–v� sinh lao �ng cho cán b� các B�, ngành. Các 

B�, ngành ch�u trách nhi�m hu�n luy�n ATVSL� cho cán b� các �n v� thu�c quy�n 

qu�n lý. S� lao �ng– Th��ng binh và Xã h�i hu�n luy�n cho ng��i s( d�ng lao �ng 

c�a các doanh nghi�p c�a �a ph��ng.  

 

- �
i v	i ào t�o chuyên môn v� v� sinh lao �ng, giám sát môi tr��ng và b�nh 

ngh� nghi�p, các Vi�n thu�c h� Y t� d� phòng (Vi�n Y h�c lao �ng và V� sinh môi 

tr��ng, Vi�n Pasteur Nha Trang, V� sinh D�ch t� Tây Nguyên và Vi�n V� sinh Y t� 
công c�ng thanh ph
 H� Chí Minh) và các tr��ng thu�c ngành y t� (��i h�c Y Hà N�i, 

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

��i h�c Y Tây Nguyên, ��i h�c Y D��c thành ph
 H� Chí Minh và ��i h�c Y C�n 

Th�) . 

 



- Công oàn các c�p, Phòng Th��ng m�i và Công nghi�p Vi�t Nam c!ng tham 

gia vào các ho�t �ng hu�n luy�n v� an toàn–v� sinh lao �ng. 

 
 


