
7- T�ng th� v� ngu�n nhân l�c qu�c gia  trong l�nh v�c AT-VSL� 

7.1- S� l��ng và vai trò c�a cán b�/ chuyên gia an toàn – v� sinh lao ��ng � 

các b�, ngành, �	a ph�
ng và các t� ch�c xã h�i, ngh nghi�p   trong l�nh v�c AT-

VSL� 

7.1.1- Các B�, ngành  

* Tu� theo tính ch�t và yêu c�u công vi�c, mà các B�, ngành b� trí s� cán b� làm 

công tác ATVSL� .  

Nhi�m v�: 

 - H�	ng d
n các ��n v thành viên th�c hi�n ph�p lu�t, c�c ch	nh s�ch, ch� �� 

v� b�o h� lao ��ng, an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng; ti�u chu�n, quy ph�m Nhà 

n�	c v� an toàn lao ��ng; 

 - Theo dõi các chính sách, ch� �� v� b�o h� lao ��ng, an toàn lao ��ng, v� sinh 

lao ��ng, nh�: 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 �i�u ki�n lao ��ng; 

 - Ki�m tra vi�c th�c hi�n quy �nh c�a nhà n�	c v� b�o h� lao ��ng, an toàn lao 

��ng, v� sinh lao ��ng;  

 - Tri�n khai th�c hi�n Tu�n l� qu�c gia v� ATVSL� và phòng, ch�ng cháy n� 

hàng n�m trong ph�m vi B�, ngành; 

 - T� ch c thông tin, tuyên truy�n và hu�n luy�n ATVSL�. 

 Ví d!:  B� Qu�c phòng " c�p Trung ��ng có  7 cán b� chuyên trách; " khoa Y 

h#c lao ��ng quân s�  và Trung tâm y t� d� phòng phía Nam thu�c B� có 27 cán b�, 

nhân viên trong �ó có 1 ti�n s$, 3 th�c s$, 2 bác s$ chuyên khoa c�p 1,    6 k$ s�,  4 k$ 

thu�t viên, 8 Y sinh, 1 d�%c s$, 2 d�%c s$ trung c�p)  

 

7.1.2- Các doanh nghi�p l�n c�a nhà n��c   

+ H�i ��ng b�o h� lao ��ng có t& 5 – 7 thành viên, có nhi�m v! t� ch c ph�i h%p 

và t� v�n v� các ho�t ��ng b�o h� lao ��ng " doanh nghi�p, ki�m tra giám sát th�c 

hi�n;   

+ B� ph�n B�o h� lao ��ng (có th� là Phòng, ban hay cán b� làm công tác 

ATVSL�): H�	ng d
n th�c hi�n ch� ��, chính sách b�o h� lao ��ng, qui trình, qui 

ph�m ATVSL�, ki�m tra công tác  b�o h� lao �ông, các ho�t ��ng h�"ng  ng tu�n l� 
qu�c gia v� ATVSL�-PCCN. 

 + B� ph�n Y t�: H�	ng d
n, ki�m tra vi�c th�c hi�n v� sinh lao ��ng, ch�m sóc 

s c kho' ban ��u 



+ M�ng l�	i an toàn v� sinh viên: Giám sát th�c hi�n công tác an toàn - v� sinh 

lao ��ng " t�, ��i s�n xu�t c�a mình. (Chi ti�t v� m�n l�	i ATVSV ��%c xem m!c 

7.14). 

 

7.1.3 -  Ngành Lao ��ng - Th��ng binh và Xã h�i  

T�ng s� cán b� làm công tác ATVSL�: 

 - C!c An toàn lao ��ng: 37 

 - Thanh tra B� L�TBXH và Thanh tra lao ��ng t�i các S" L�TBXH có 304  

ng��i (xem m!c 4.2)  

 -   S� chuyên gia làm vi�c trong các  ��n v s� nghi�p  nh� trung tâm ki�m �nh 

k$ thu�t an toàn, trung tâm nghiên c u môi tr��ng và �i�u ki�n lao ��ng... ch�a ��%c 

th�ng kê.  

 Vai trò c�a cán b�, chuyên gia ngành lao ��ng – Th��ng binh và Xã h�i xem m!c 

3.1 và 4. 

 

7.1.5- H� th	ng công �oàn  

( C�p  Trung �
ng  

T�ng s� cán b� làm công tác BHL� "  c�p trung ��ng là 228 ng��i, trong �ó s� 

cán b� có trình �� ��i h#c, trên ��i h#c chi�m h�n 80%, c! th�: 

- Ban B�o h� lao ��ng  có 9 ng��i, 100% có trình �� ��i h#c.  Ban B�o h� lao 

��ng là l�c l�%ng tham m�u, giúp vi�c �oàn Ch� tch T�ng Liên �oàn lao ��ng Vi�t 
Nam v� qu�n lý, ch� ��o công tác BHL�:  

- Vi�n nghiên c u Khoa h#c k$ thu�t B�o h� lao ��ng có  203 cán b� công nhân 

viên, trong �ó có 6 Phó Giáo s� (5 ng��i �ã ngh� h�u hi�n �ang làm c� v�n khoa h#c 

cho Vi�n), 24 ti�n s$, 26 th�c s$, 16 ng��i �ang h#c cao h#c, 130 k$ s�, bác s$, c) 

nhân,…  

- Khoa B�o h� Lao ��ng c�a Tr��ng ��i h#c Công �oàn có 8 gi�ng viên, trong 

�ó có 2 ti�n s$, 4 th�c s$. 

- T�p chí B�o h� lao ��ng có 8 ng��i, ��u có trình �� ��i h#c k$ thu�t ho*c báo 

chí. 

 

- �	a ph�
ng, ngành: 

Hi�n nay t�i 64 Liên �oàn lao ��ng t�nh, thành ph� tr�c thu�c trung ��ng  và 20 

C� ngành trung ��ng, s� cán b� tr�c ti�p làm công tác BHL� là 97 ng��i, bình quân 

m+i liên �oàn lao ��ng t�nh, thành ph� tr�c thu�c trung ��ng và  công �oàn ngành 

trung ��ng có 1 cán b� BHL�, trong �ó có 42 ng��i làm chuyên trách, chi�m 44,68%. 



S� ng��i có trình �� ��i h#c chi�m 79%, trong �ó 35% là k$ s� t�t nghi�p các 

tr��ng ��i h#c k$ thu�t, 26,5% là k$ s� BHL�, còn l�i là t�t nghi�p các tr��ng ��i h#c 

khác. 65% �ã ��%c t�p hu�n nghi�p v! BHL�. 

Thâm niên công tác BHL� c�a cán b� công �oàn " �a ph��ng, ngành, t�ng công 

ty d�	i 5 n�m là 63%; t& 5 - 10 n�m là 23%; trên 10 n�m là 14%. 

 Hi�n nay t�i 6 liên �oàn lao ��ng �a ph��ng là Thái Nguyên, Qu�ng Ninh, 

Hà N�i, H�i Phòng, ��ng Nai, Bình D��ng và Công �oàn Công nghi�p Vi�t Nam 

�ã có Ban B�o h� lao ��ng. 

 

7.2-  Yêu c�u v trình ��  ��i v�i các chuyên gia, cán b�  ATVSL�  

- Các c� quan qu�n lí, nhà n�	c ho*c h��ng l��ng t& ngân sách nhà n�	c: Theo 

qui �nh c�a B� N�i V! ho*c B�, ngành ch� qu�n. 

- ��i v	i các doanh nghi�p th�c hi�n theo Thông t� liên tch s� 14/1998/TTLT-

BL�TBXH- BYT-TL�L�VN 

+ B	 ph
n b�o h	 lao �	ng  doanh nghi�p: Cán b� làm công tác b�o h� lao 

��ng ��%c ch#n t& nh-ng cán b� có hi�u bi�t v� k$ thu�t và th�c ti�n s�n xu�t, ��%c 

�ào t�o chuyên môn và b� trí �n �nh �� �i sâu vào nghi�p v! công tác b�o h� lao 

��ng. 

+ B	 ph
n y t� c�a doanh nghi�p 

Các doanh nghi�p có y�u t� ��c h�i: D�	i 300 lao ��ng ít nh�t ph�i có m�t y tá; 

T& 300 ��n 500 lao ��ng ít nh�t ph�i có m�t y s. và m�t y tá; T& 501 ��n 1000 lao 

��ng ít nh�t ph�i có m�t bác s. và m�t y s.; Trên 1000 lao ��ng ph�i có tr�m y t� (ho*c 

ban, phòng) riêng. Trong tr��ng h%p thi�u cán b� y t� theo yêu c�u thì có th� h%p ��ng 

v	i c� quan y t� �a ph��ng �� �áp  ng vi�c ch�m sóc s c kho' t�i ch+. 

Các doanh nghi�p có nhi�u y�u t� ��c h�i: D�	i 150 lao ��ng ph�i có 1 y tá; T& 

150 ��n 300 lao ��ng ph�i có ít nh�t m�t y s. (ho*c trình �� t��ng ���ng); T& 301 ��n 

500 lao ��ng ph�i có m�t bác s. và m�t y tá; T& 501 ��n 1000 lao ��ng ph�i có m�t 

bác s. và m+i ca làm vi�c ph�i có m�t y tá;  Trên 1000 lao ��ng ph�i thành l�p tr�m y 

t� (ho*c ban, phòng) riêng. 

+ An toàn, v� sinh vi�n: nh-ng ng��i lao ��ng tr�c ti�p cú am hi�u v� nghi�p 

v!, cú nhi�t t�nh và g��ng m
u v� b�o h� lao ��ng ��%c t� b�u ra. �� ��m b�o t	nh 

kh�ch quan trong ho�t ��ng, an toàn v� sinh viên không ��%c là t� tr�"ng. 

7.3- Yêu c�u pháp lý ��i v�i chuyên gia/ cán b� an toàn lao ��ng 

Do ng��i � ng ��u c� quan, t� ch c, ng��i s) d!ng lao ��ng b� nhi�m qui 

�nh. 

 



B� qu�c phòng ban hành Quy�t �nh s� 96/2003/Q�-BQP ngày 12/8/2003  quy 

�nh tr�"ng �oàn  ki�m tra �ánh giá môi tr��ng lao ��ng ph�i là bác s$ chuyên nghành 

v� sinh lao ��ng – b�nh ngh� nghi�p. 
 

7.4- S� l��ng và vai trò c�a cán b� làm công tác y h�c lao ��ng  trong công 

tác ATVSL�  
 

7.4.1-  Trung tâm y t
 d� phòng t�nh/thành ph	 trung ��ng, B�, ngành 

Các trung tâm y t� d� phòng th�c hi�n nhi�m v! phòng ch�ng dch b�nh, ��m 

b�o v� sinh môi tr��ng, qu�n lý y t� lao ��ng và h#c ���ng theo Quy�t �nh s� 

2468/1999/BYT-Q� ngày 16/8/1999 c�a B� tr�"ng B� Y t�. T�i các Trung tâm, cán 

b� ph! trách y t� lao ��ng làm vi�c t�i Khoa Y t� lao ��ng. T�i m�t s� Trung tâm Y t� 
D� phòng ch�a thành l�p Khoa Y t� lao ��ng, cán b� y t� lao ��ng làm vi�c t�i khoa 

v� sinh chung.  

 

B�ng 17: Tình hình nhân l�c cán b� y t� lao ��ng t�i  Trung tâm Y t� d� phòng  

64 t�nh, thành ph� và 13 Trung tâm Y t� lao ��ng B�, ngành 

 
   S� cán b	 Y  t� lao �	ng  

N�m 

S� Khoa 

Y t� lao 

��ng 

Phòng 

khám 

BNN 

T�ng s� Bác s$ D�%c s$, 

�H khác 

K� thu�t 

vi�n, Y tá 

2000 44 28     

2001 46 31 543 285 61 197 

2002 46 33 493 257 67 169 

2003 50 37 525 270 83 172 

2004 50 37 525 270 83 172 

 

 Nm 2000:    M�ng l�	i y t� c� s" �ã ��%c b� sung 350 cán b� y t� (t�ng s� 

6359 cán b�). M�ng l�	i y t� t�i các doanh nghi�p nh� và v&a còn r�t m�ng, ch�a �áp 

 ng ��%c nhu c�u ch�m sóc s c kho' ban ��u c�a công nhân. T�i khu v�c các doanh 

nghi�p l	n v
n còn 897 c� s" ch�a có cán b� y t�. 
 

Nm 2001: �ã có 46 trung tâm YTDP t�nh, trung tâm y t� ngành thành l�p khoa 

y t� lao ��ng, chi�m 62,1%. T�ng s� cán b� chuyên trách t�i các khoa y t� lao ��ng là 

543 cán b�, trong �ó s� bác s$ là 285 (52,9%), s� d�%c s$ và ��i h#c khác là 61 

(11,1%). 

�ã có 31 phòng khám b�nh ngh� nghi�p ��%c thành l�p t�i 28 t�nh và 2 ngành . �ã 

có 38 t�nh và 8 ngành thành l�p khoa y t� lao ��ng. 

 



Nm 2002: �ã có 46 trung tâm YTDP t�nh, trung tâm y t� ngành thành l�p khoa 

y t� lao ��ng chi�m 62,1%. T�ng s� cán b� chuyên trách t�i các khoa y t� lao ��ng là 

493 cán b�, trong �ó s� bác s$ là 257 (52,1%), s� d�%c s$ và ��i h#c khác là 67 

(13,6%). 

- �ã có 33 phòng khám b�nh ngh� nghi�p (31 t�nh và 2 ngành) ��%c thành l�p t�i 
các �a ph��ng và ngành (b� sung phòng khám b�nh ngh� nghi�p c�a Hà Tây và Cao 

B�ng). �ã có 38 t�nh và 8 ngành thành l�p khoa y t� lao ��ng. 

 

- Nm 2003: 50 trung tâm YTDP t�nh, trung tâm y t� ngành thành l�p khoa 

YTL� chi�m 67,6% (�/c L/c và S�n La m	i thành l�p khoa YTL�) T�i Bình D��ng, 

U0 ban Nhân dân t�nh �ã ��ng ý thành l�p Trung tâm S c kh�e Lao ��ng Môi tr��ng 

�� ph!c v! công tác y t� lao ��ng trên �a bàn t�nh. T�ng s� cán b� chuyên trách t�i 
các khoa y t� lao ��ng là 525 cán b�, trong �ó s� bác s$ là 270 (51,4%), s� d�%c s$ và 

��i h#c khác là 83 (15,8%).  

- �ã có 37 phòng khám b�nh ngh� nghi�p (31 t�nh và 6 ngành) ��%c thành l�p t�i 
các �a ph��ng và ngành. 

 

- Nm 2004:  �ã có 50 Trung tâm YTDP t�nh, trung tâm y t� ngành thành l�p 

khoa y t� lao ��ng chi�m 64,1%. �ã có 37 phòng khám b�nh ngh� nghi�p t�i 31 t�nh 

và 6 ngành. Nhìn chung cho ��n nay các t�nh và các ngành �ã b�	c ��u trang b máy 

móc và trang thi�t b �o ��c ki�m tra môi tr��ng và khám b�nh ngh� nghi�p.  

T�n t�i : 

- Theo báo cáo c�a 51/64 Trung tâm y t� d� phòng: t0 l� cán b� có trình �� ti�n 

s. và chuyên khoa c�p II m	i ch� ��t 0,87% và t�p trung " s� ít t�nh. T0 l� cán b� trên 

��i h#c ��t 12,2% trong t�ng s� cán b� và ��t 24,9% trong t�ng s� cán b� ��i h#c. S� 

cán b� ��i h#c có trình �� chuyên khoa thu�c l.nh v�c y t� d� phòng ��t 15,8%. T0 l� 
k$ thu�t viên chi�m 11,4% trong t�ng s� cán b� và ch� ��t 30,5% trong t�ng s� cán b� 

chuyên môn là trung c�p.  

- Theo báo cáo c�a 54/64 Trung tâm Y t� d� phòng:  

 + Hi�n t�i các trung tâm y t� d� phòng ch� có kho�ng 60% trang thi�t b c�n thi�t 
cho các xét nghi�m b�nh truy�n nhi�m, 20% cho v� sinh an toàn th�c ph�m và 30% 

cho s c kho' b�nh ngh� nghi�p.  

 + Có ít nh�t 1/3 các trang thi�t b labo hi�n có c�n ph�i ��%c thay th� vì �ã quá 

c1 (s�n xu�t tr�	c n�m 1990). Ph�n l	n các trang thi�t b s) d!ng cho xét nghi�m 

HIV/AIDS m	i ��%c cung c�p m�t vài n�m g�n �ây và ho�t ��ng t�t. Tuy nhiên do t�n 

su�t s) d!ng " m�t s� t�nh r�t cao nên các trang thi�t b này c1ng c�n ��%c nâng c�p, 

thay th� ho*c b� sung thêm m�t s� thi�t b khác. 

  



7.4.2- Trung tâm s�c kho� lao ��ng và môi tr��ng t�nh/thành ph	 
�� �áp  ng nhu c�u qu�n lý s c kho' công nhân và b�nh ngh� nghi�p t�i m�t s� 

t�nh/thành ph� tr#ng �i�m công nghi�p, hi�n nay có 5 trung tâm s c kho' lao ��ng và 

môi tr��ng các t�nh/ thành ph� (TP. H� Chí Minh, ��ng Nai, Bình D��ng, C�n Th� 

và V.nh Phúc) ��%c thành l�p. Các trung tâm này có nhi�m v! qu�n lý m�ng l�	i y t� 
c� s", l�p k� ho�ch và th�c hi�n qu�n lý môi tr��ng lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p, ch� 
��o tuy�n khám s c kho' �nh k�, khám phát hi�n, �i�u tr b�nh ngh� nghi�p và ph!c 

h�i ch c n�ng cho các c� s" s�n xu�t t�i t�nh/thành ph�. Ngoài ra các trung tâm còn 

ti�n hành các �� tài, nghiên c u khoa h#c phòng ch�ng b�nh ngh� nghi�p. 

- Do các trung tâm ��u m	i ��%c thành l�p (tr& trung tâm t�i TP. H� Chí Minh 

và Trung tâm Y t� Khu công nghi�p ��ng Nai  t& tr�	c) ��n nay ch� m	i t�p trung các 

ho�t ��ng ch�m sóc s c kho' cho ng��i lao ��ng t�i khu công nghi�p, ch�a bao ph� 

��%c các doanh nghi�p khác trên �a bàn vì nhân l�c còn r�t m�ng và thi�u, m+i trung 

tâm ch� có t& 17-20 cán b�. 

-  Các trung tâm �ã có nh-ng trang thi�t b c� b�n �� giám sát môi tr��ng lao 

��ng, tuy nhiên còn r�t thi�u nh-ng trang thi�t b ph!c v! công tác khám, phát hi�n 

b�nh liên quan ��n ngh� nghi�p và b�nh ngh� nghi�p nh� máy ch!p XQ, các máy xét 

nghi�m v� sinh hoá, vi�c xét nghi�m ��c ch�t h#c ngh� nghi�p cho ��n nay ch�a trung 

tâm nào làm ��%c. 

 

7.4.3-  Trung tâm Y t
 các B�, ngành 

��%c hình thành theo nhu c�u và phát tri�n c�a t&ng ngành �� ch�m sóc s c 

kho' ng��i lao ��ng trong ngành. Hi�n nay �ã có 11 Trung tâm y t� t�i các ngành 

Công nghi�p, Giao thông v�n t�i, Nông nghi�p và Phát tri�n Nông thôn, Xây d�ng, 

T�ng công ty B�u chính vi�n thông, ���ng s/t, Hàng không, Cao su, D�t may và 

T�ng công ty Than Vi�t Nam. Các Trung tâm này có nhi�m v! qu�n lý môi tr��ng lao 

��ng, s c kho' c�a công nhân thu�c b�, ngành, t�ng công ty; tham gia phòng ch�ng 

dch b�nh; ti�n hành các �� tài nghiên c u phòng ch�ng b�nh ngh� nghi�p và công vi�c 

�*c thù c�a B�, ngành và tri�n khai các ch��ng trình m!c tiêu qu�c gia. Ngoài ra các 

trung tâm còn t� ch c dch v! khám ch-a b�nh ��i v	i ng��i lao ��ng trong các ��n v 
tr�c thu�c và nhân dân khu v�c. 

- T0 l� cán b� có trình �� ti�n s. và chuyên khoa c�p II m	i ch� ��t 1,22%. T0 l� 
cán b� trên ��i h#c ��t 19,4% trong t�ng s� cán b� và ��t 46,9% trong t�ng s� cán b� 

��i h#c. T0 l� k$ thu�t viên chi�m 3,3% trong t�ng s� cán b� và ch� ��t 18,3% trong 

t�ng s� cán b� chuyên môn là trung c�p.  

- Hi�n t�i 98,9% s� trang thi�t b c�a các trung tâm còn s) d!ng ��%c. 28,6% 

trung tâm có t& 41-50 ch�ng lo�i trang thi�t b thi�t y�u, 42,8% có t& 31-40 ch�ng lo�i, 
14,3% có t& 11-20 ch�ng lo�i và 14,3% có t& 5-10 ch�ng lo�i. 

7.4.4 - C� s� s�n xu�t và doanh nghi�p  

 

B�ng 18: ��i ng� cán b� y t
 t�i các doanh nghi�p  (theo s	 li�u nm 2000 do 

B� Y t
 cung c�p)  



Lo�i doanh 

nghi�p 

S� c� s S� cán 

b	 Y t� 
S� bác s�, 
d��c s� 

 Có cán 

b� y t� 
Có tr�m 

y t� 
Ch�a 

có cán 

b� y t� 

  

Doanh nghi�p  

có trên 200 lao 

��ng 

2.325 1.330 1.139 7.685 1523 

Doanh nghi�p 

có t& 51-200 lao 

��ng 

747 151 3236 1.356 289 

Doanh nghi�p 

có 50 lao ��ng 

tr" xu�ng  

77 15 27074 111 14 

T�ng c�ng 3.149 1.496 31.449 9.152 1.826 

 

 

7.5- Yêu c�u v trình �� ��i v�i cán b� y h�c lao ��ng 

Theo tiêu chu�n do B� N�i v! và B� Y t� ban hành v� tiêu chu�n công ch c, 

viên ch c. 

7.6- Yêu c�u pháp lý  �� có bác s� y h�c lao ��ng 

Theo qui �nh c�a B� Y t� 

7.7- S� y tá  chuyên v s�c kho� lao ��ng  theo t�nh và  vai trò c�a h� trong 

công tác an toàn – v� sinh lao ��ng 

Không có s� li�u th�ng kê 

7.8- Yêu c�u v trình �� ��i v�i y tá s�c kho� lao ��ng 

Theo tiêu chu�n do B� N�i v!, B� Y t�  ban hành.   

7.9- Yêu c�u pháp lý �� có y tá chuyên v s�c kho� lao ��ng 

Không có yêu c�u c! th� nào v� y tá chuyên v� s c kho' lao ��ng. 

7.10- S� l��ng và vai trò c�a chuyên gia v� sinh lao ��ng, k� s� và k� thu�t 
viên ATVSL� � c�p  t�nh  

Không có s� li�u th�ng kê. 

7.11-Yêu c�u v trình �� ��i v�i các chuyên gia, cán b� v� sinh lao ��ng  

Ch�a có tiêu chí rõ ràng. ��i v	i công ch c nhà n�	c theo tiêu chu�n do B� N�i 

v! và B� chuyên ngành ban hành. ��i v	i doanh nghi�p  ngoài qu�c doanh  thì do 

doanh nghi�p t� quy�t �nh. 

7.12- Yêu c�u pháp lý �� có  các chuyên gia  

- ��i v	i các c� quan do Nhà n�	c qu�n lí, theo  qui �nh c�a B� n�i v! và c�a 

ngành. 



- ��i v	i kh�i doanh nghi�p theo Thông t�  liên tch s� 14/1998/TTLT-

BL�TBXH – BYT-TL�L�VN  ngày 31/10/1998 và do ng��i s) d!ng lao ��ng quy�t 
�nh  

7.13- S� l��ng và vai trò c�a chuyên gia b�o v� môi tr��ng trong l�nh v�c 

ATVSL� 

 

Không có s� li�u th�ng kê. 

 

7.14- M�ng l��i an toàn - v� sinh viên 

 Theo th�ng kê ch�a ��y �� c�a 38/64 liên �oàn lao ��ng t�nh và 11/20 công 

�oàn ngành trung ��ng, s� an toàn v� sinh viên ��n n�m 2004 là 153.036 ng��i. M�ng 

l�	i an toàn v� sinh viên tham gia ho�t ��ng v� b�o h� lao ��ng c�a ng��i lao ��ng, 

��%c thành l�p theo tho� thu�n gi-a ng��i s) d!ng lao ��ng và Ban ch�p hành công 

�oàn, n�i dung ho�t ��ng phù h%p v	i lu�t pháp, b�o ��m quy�n c�a ng��i lao ��ng và 

l%i ích c�a ng��i s) d!ng lao ��ng. 

 T� ch�c 

T�t c� các doanh nghi�p ��u ph�i t� ch c m�ng l�	i an toàn v� sinh viên, bao 

g�m nh-ng ng��i lao ��ng tr�c ti�p, am hi�u nghi�p v!, nhi�t tình và g��ng m
u v� 
b�o h� lao ��ng ��%c t� b�u ra. M+i t� s�n xu�t ph�i b� trí ít nh�t m�t an toàn v� sinh 

viên; ��i v	i các công vi�c làm phân tán theo nhóm thì nh�t thi�t m+i nhóm ph�i có 

m�t an toàn-v� sinh viên. �� ��m b�o tính khách quan trong ho�t ��ng, an toàn v� sinh 

viên không ��%c là t� tr�"ng s�n xu�t. 

Ng��i s) d!ng lao ��ng ph�i h%p v	i Ban ch�p hành công �oàn c� s" ra quy�t 
�nh công nh�n an toàn v� sinh viên, thông báo công khai �� m#i ng��i lao ��ng bi�t. 
T� ch c công �oàn qu�n lý ho�t ��ng c�a m�ng l�	i an toàn v� sinh viên. An toàn v� 
sinh viên có ch� �� sinh ho�t, ��%c b�i d��ng nghi�p v! và ��%c ��ng viên v� v�t ch�t 
và tinh th�n �� ho�t ��ng có hi�u qu�. 

* An toàn v� sinh viên có các nhi�m v�, quy�n h�n sau �ây: 

- �ôn ��c và ki�m tra giám sát m#i ng��i trong t� ch�p hành nghiêm ch�nh các 

quy �nh v� an toàn và v� sinh trong s�n xu�t, b�o qu�n các thi�t b an toàn và s) d!ng 

trang thi�t b b�o v� cá nhân; nh/c nh" t� tr�"ng s�n xu�t ch�p hành các ch� �� v� b�o 

h� lao ��ng; h�	ng d
n bi�n pháp làm vi�c an toàn ��i v	i công nhân m	i tuy�n d!ng 

ho*c m	i chuy�n ��n làm vi�c " t�; 

- Tham gia gúp ý v	i t� tr�"ng s�n xu�t trong vi�c �� xu�t k� ho�ch b�o h� lao 

��ng, các bi�n pháp ��m b�o an toàn, v� sinh lao ��ng và c�i thi�n �i�u ki�n làm vi�c; 



- Ki�n ngh v	i t� tr�"ng ho*c c�p trên th�c hi�n ��y �� các ch� �� b�o h� lao 

��ng, bi�n pháp ��m b�o an toàn v� sinh lao ��ng và kh/c ph!c kp th�i nh-ng hi�n 

t�%ng thi�u an toàn v� sinh c�a máy, thi�t b và n�i làm vi�c. 

 

7.15- Cán b�, chuyên gia ATVSL� thu�c H�i khoa h�c k� thu�t ATVSL�  

Vi�t Nam 
 

 - H�i Khoa h#c k$ thu�t an toàn và v� sinh lao ��ng Vi�t Nam có 11 Chi h�i 

tr�c thu�c, 1 H�i t�nh v	i t�ng s�  là 1500 H�i viên. Trong s� này có t	i 80% là cán 

b�, chuyên gia v� ATVSL� (1200 ng��i). 
 


