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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài. 

“Lao động” không chỉ là nhân tố quan trọng trong quá trình tiến hóa 

của loài người mà còn là hoạt động quan trọng nhất của con người. Lao động 

tạo ra mọi của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội. Lao động có 

năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là một trong những nhân tố quyết định 

sự phát triển của đất nước, xã hội, gia đình cũng như cá nhân mỗi người lao 

động.  

Đại hội Đại Biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng Sản Việt Nam 

(1986) đã mở ra một giai đoạn phát triển mới cho đất nước Việt Nam về mọi 

mặt. Đường lối đổi mới toàn diện, đúng đắn của Đảng thể hiện trước hết ở sự 

xác định vai trò của  nhân tố con người, coi nguồn nhân lực vừa là động lực, 

vừa là mục tiêu của sự phát triển, là trung tâm của quá trình sản xuất, là tài 

sản quý giá nhất của Quốc gia. Chính từ tầm quan trọng của lao động và vai 

trò của người lao động như vậy mà việc tạo ra  và chăm lo cải thiện điều kiện 

lao động, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, vệ sinh là một trong những 

nhiệm vụ trọng yếu để phát triển sản xuất, tăng năng suất lao động.  

Trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, 

đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động ngày càng liên quan chặt chẽ đến sự phát 

triển của mỗi doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế bền 

vững của mỗi quốc gia. Do đó, xây dựng một nền sản xuất an toàn với những 

sản phẩm có chất lươṇg và tính cạnh tranh gắn với việc bảo vệ sức khỏe 

người lao động là môṭ trong những yêu cầu tất yếu của sự phát triển kinh tế 

bền vững trong nền kinh tế toàn cầu hóa 

Bên cạnh những thành tựu trong phát triển kinh tế- xã hội, thời gian 

qua công tác vệ sinh, an toàn lao động ở nước ta đã có những chuyển biến 

đáng kể về hệ thống văn bản pháp luật và bộ máy tổ chức. Chỉ thị 

132/CT/TW của Ban bí thư Trung Ương Đảng nhấn mạnh : “ Ở đâu, khi nào 
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có hoạt động lao động lao động sản xuất thì ở đó, khi đó phải tổ chức công tác 

bảo hộ lao động theo đúng phương châm: đảm bảo an toàn để sản xuất- sản 

xuất phải đảm bảo an toàn lao động” [28]. 

Chủ trương đúng đắn của Đảng đã được thể chế hóa bằng pháp luật 

của Nhà nước với việc ban hành Bộ luật Lao động và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Bộ Luật Lao Động 2002, năm 2006, 2007. Bộ luật đã dành 

hẳn một chương riêng- chương IX quy định về An toàn lao động, vệ sinh lao 

động. Trên thực tế, nhiều ngành, nhiều địa phương, doanh nghiệp và người sử 

dụng lao động đã có những biện pháp, sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc, 

đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động và môi trường sản xuất kinh doanh. 

Mặc dù vậy, công tác bảo hộ lao động nói chung và công tác vê ̣sinh, 

an toàn lao đôṇg  nói riêng ở nước ta còn nhiều khó khăn và tồn tại. Nhiều 

doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp dân doanh mới chỉ quan tâm đầu 

tư, phát triển sản xuất, thu lợi nhuận, thiếu sự đầu tư tương xứng để cải thiện 

điều kiện làm việc an toàn cho người lao động. Chính vì thế đã xảy ra nhiều 

vụ tai nạn lao động làm chết và bị thương nhiều người, thiệt hại tài sản của 

Nhà Nước và doanh nghiệp. Theo Cục An toàn lao đôṇg - Bộ LĐ- TBXH 

trong giai đoạn từ 2000 đến 2004, mặc dù chỉ có 10% tổng số doanh nghiệp 

thực hiện báo cáo về tai nạn lao động nhưng đã cho thấy những con số đáng 

ngờ: trung bình 4.245 vụ/ năm, khoảng 500 người chết, trên 4000 người bị 

thương, có những người tàn phế suốt đời. Số vụ tai nạn lao động hàng năm 

tăng 17, 38 %. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2005, số vụ tai nạn lao động có 

người chết tăng 5,5 % . Trong năm 2010, trên toàn quốc xảy ra 5125 vụ tai 

nạn lao động làm 5370 người bị nạn, trong đó, số vụ tai nạn chết người/số 

người chết là 554/601 [ 3]; số trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp đến hết năm 

2010 là 26.928 trường hợp [27] . Điều đáng lưu tâm là số liệu được thống kê 

kể trên còn thấp hơn rất nhiều so với con xảy ra trong thực tế. 
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Nguyên nhân chính để xảy ra tai naṇ lao đ ộng một mặt do chủ sử 

dụng lao động thiếu quan tâm cải thiện điều kiện làm việc an toàn. Mặt khác, 

do ý thức tự giác chấp hành nội quy, quy chế làm việc đảm bảo an toàn lao 

đôṇg của người lao động chưa cao, thiếu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên 

của cơ quan thanh tra Nhà Nước về an toàn lao đôṇg. Hậu quả của thực tế trên 

không chỉ gây thiệt hại về tính mạng và sức khỏe của người lao động, làm 

thiệt hại tài sản của Nhà Nước mà còn ảnh hưởng không tốt đến quá trình phát 

triển xã hội của đất nước. 

Với mong muốn nghiên cứu những vấn đề lí luận và thực tiễn áp dụng 

pháp luật về an toàn , vê ̣sinh lao đôṇg góp  phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe 

cho người lao động nhất là trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện nay. 

Chính vì lẽ đó, học viên chọn đề tài " An toàn lao động và vệ sinh lao động 

theo Luật Lao động Việt Nam" làm luận văn Thạc sỹ luật học của mình. 

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề. 

Qua tìm hiểu, học viên thấy đã có một số bài báo, công trình nghiên 

cứu đề cập tới một số khía cạnh của vấn đề an toàn lao đôṇg , vê ̣sinh lao 

đôṇg. 

Về Luận văn, vấn đề an toàn lao động, vệ sinh lao động được nghiên 

cứu dưới những góc độ khác nhau như: “Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn 

thiện Pháp luật về an toàn, vê ̣sinh lao đôṇg ” của tác giả Đỗ Ngân Bình năm 

2001, gần đây nhất có Luận văn của tác giả Lê Thị Phương Thúy về " An 

toàn, vệ sinh lao động đối với lao động nữ trong Pháp luật lao động Việt 

Nam" (2008). Tuy nhiên, những công trình trên mới chỉ nghiên cứu Pháp luật 

về an toàn lao đôṇg , vê ̣sinh lao đôṇg  ở một số khía cạnh nhất định, chưa có 

công trình nào nghiên cứu một cách tổng quan, toàn diện về an toàn lao đôṇg 

và vệ sinh lao động  trong pháp luật lao động Việt Nam. Luận văn đi vào tìm 

hiểu tổng hợp một số vấn đề mới với nhiều đóng góp cho việc nghiên cứu, 
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xây dựng và ban hành pháp luật liên quan đến an toàn lao đôṇg , vê ̣sinh lao 

đôṇg. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. 

3.1 Mục đích 

Luận văn muốn làm rõ những vấn đề lí luận cơ bản về pháp luật an 

toàn lao động và vệ sinh lao động  cũng như sự cần thiết phải ban hành các 

quy định về vê ̣sinh, an toàn lao đôṇg trong các doanh nghiệp ở Việt Nam, có 

tham khảo kinh nghiệm điều chỉnh của pháp luật quốc tế cũng như của một số 

nước trong lĩnh vực này. 

Từ đó, Luận văn đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật 

về an toàn lao đôṇg , vê ̣sinh lao đôṇg và nâng cao hiệu quả áp dụng, đáp ứng 

yêu cầu công nghiệp hóa- hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt 

Nam trong giai đoạn hiện nay. 

3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục đích như trên, Luận văn phải làm rõ những nhiệm vụ 

cụ thể sau: 

- Nghiên cứu làm rõ những vấn đề lí luận cơ bản về Pháp luật về An 

toàn lao động, vệ sinh lao động 

- Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện các quy định của pháp luật 

về an toàn lao động, vệ sinh lao động và việc thực thi các quy định đó trên 

thực tế cũng như đánh giá những kết quả, những bất cập, nguyên nhân của sự 

bất cập, tồn tại. 

-  Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về an toàn lao 

động, vệ sinh lao động trong thực tiễn. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Luận văn đặt mục tiêu nghiên cứu hướng vào 

tìm hiểu các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở Việt Nam (văn 
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bản và thực tế áp dụng). Trong chừng mực nhất định cũng có đề cập đến các 

quy phạm quốc tế có liên quan. 

- Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu các quy định 

của pháp luật Việt Nam hiện hành về an toàn lao động và vệ sinh lao động 

trong một số loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác_Lê Nin với 

phép duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. 

Phương pháp cụ thể: phương pháp lịch sử, tổng hợp, so sánh, phân 

tích số liệu, tài liệu, thống kê… để làm rõ từng mặt, từng lĩnh vực của đề tài. 

6. Bố cục 

Ngoài phần mở đầu, Kết luận, tài liệu tham khảo, nội dung chính của 

Luâṇ văn gồm 3 chương: 

- Chương 1: Khái quát chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động và 

sự điều chỉnh của pháp luật. 

 - Chương 2: An toàn lao đôṇg , vê ̣sinh lao đôṇg  theo Pháp luật Lao 

động Việt Nam và thực tiễn thực hiện. 

 - Chương 3: Hoàn thiện pháp luật về An toàn lao đôṇg , vê ̣sinh lao 

đôṇg. 
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Chương 1 

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, 

VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ SỰ ĐIỀU CHỈNH CỦA PHÁP 

LUẬT 

 

1.1. Khái niệm an toàn lao động, vệ sinh lao động 

Theo Từ điển bách khoa Việt Nam, an toàn lao động được hiểu là “ 

tình trạng điều kiện lao động không gây ra sự nguy hiểm trong sản xuất”. 

Vệ sinh lao động được hiểu là “tổng thể các tiêu chuẩn môi trường lao 

động (ánh sáng, chống bụi, nóng lạnh, gió, tiếng ồn, độ ẩm…); bảo hộ an toàn 

lao dộng, trang thiết bị bảo hộ lao động, máy móc, thiết bị sản xuất, chế độ ăn 

uống tối ưu thích hợp lao động với mỗi loại lao động; vệ sinh cá nhân của 

người lao động; nhà ở và các tiện nghi sinh hoạt; quản lý sức khỏe cho người 

lao động và gia đình,…”. 

 “An toàn lao động, vệ sinh lao động” theo nghĩa rộng được hiểu là 

tổng hợp các biện pháp về khoa học- kĩ thuật, y tế- vệ sinh học, kinh tế học… 

được tiến hành nhằm thiết lập điều kiện làm việc đảm bảo an toàn, vệ sinh 

cho người lao động, hạn chế đến mức thấp nhất khả năng bị tai nạn lao động 

hoặc giảm thiểu tỉ lệ người bị mắc bệnh nghề nghiệp trong môi trường làm 

việc.  

Với tính cách là một chế định pháp luật, an toàn lao động, vệ sinh lao 

động là tập hợp các quy định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao 

động, có tính chất bắt buộc chung đối với các đơn vị sử dụng lao động, quy 

định các điều kiện an toàn lao động, vệ sinh lao động trong môi trường làm 

việc, các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoặc khắc phục những yếu tố 

nguy hiểm, độc hại trong môi trường làm việc nhằm bảo vệ sức khỏe người 

lao động, hạn chế đến mức thấp nhất các tai nạn lao động và bệnh nghề 

nghiệp. 
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1.2. Các đặc trưng của an toàn lao động, vệ sinh lao động 

Một là, các quy định về an toàn, vệ sinh lao động mang tính chất khoa 

học kĩ thuật rõ nét.  

 Các biện pháp nhằm hạn chế, loại trừ các yếu tố nguy hiểm, có hại 

đến sức khỏe người lao động trong môi trường làm việc đều dựa trên những 

cơ sở khoa học- tự nhiên và được thực hiện bằng các giải pháp kinh tế. Nó 

bao gồm các hoạt động điều tra, kiểm soát điều kiện lao động; phân tích, đánh 

giá ảnh hưởng của các yếu tố nguy hiểm, có hại đối với người lao động; giải 

quyết xử lý điều kiện, môi trường lao động; ban hành các tiêu chuẩn kĩ thuật 

về an toàn, vệ sinh lao động đối với từng ngành nghề, lĩnh vực; cải tiến trang 

thiết bị kĩ thuật, công nghệ sản xuất… 

Do đặc thù nói trên nên phần lớn các quy định điều chỉnh hoạt động 

an toàn lao động, vệ sinh lao động cũng mang tính chất khoa học- kĩ thuật. 

Như vậy, tính khoa học và tính pháp lý sẽ cùng tồn tại trong rất nhiều quy 

phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Các quy định về tiêu chuẩn ánh 

sáng, nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ồn, độ rung, nồng độ bụi tối đa trong môi 

trường làm việc…. là những quy định thể hiện kết quả cuối cùng của việc 

nghiên cứu các yếu tố khoa học- kĩ thuật, sinh học trong môi trường làm việc 

và sự ảnh hưởng của nó đến sức khỏe của người làm việc trong môi trường 

tương ứng. Với việc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chuyển hóa các kết 

quả này thành các quy định có tính quy phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao 

động trong các văn bản pháp luật có hiệu lực bắt buộc chung trong phạm vi 

toàn quốc hoặc trong phạm vi từng ngành đã cho thấy tính khoa học kĩ thuật 

là một trong những đặc điểm riêng biệt của pháp luật về an toàn lao động, vệ 

sinh lao động so với các chế định pháp luật lao động khác. 

Một trong những khía cạnh quan trọng của công tác quản lý Nhà nước 

trong lĩnh vực an toàn lao động, vệ sinh lao động là ban hành và quản lý 

thống nhất hệ thống quy phạm, tiêu chuẩn kĩ thuật về an toàn, vệ sinh lao 
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động. Theo quy định hiện hành, các bộ ngành chức năng có trách nhiệm phối 

hợp với nhau trong việc ban hành và quản lí thống nhất hệ thống tiêu chuẩn, 

quy phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Về hình thức, các quy định, 

tiêu chuẩn về an toàn- vệ sinh lao động chứa đầy đủ những yếu tố của một 

quy phạm pháp luật (như tính bắt buộc chung). Bên cạnh đó, về nội dung còn 

chứa đựng những yêu cầu về mặt kĩ thuật nghiêm ngặt dựa trên cơ sở nghiên 

cứu khoa học về an toàn, vệ sinh lao động. Những quy chuẩn này (150 loại) 

có thể được áp dụng ở cấp Nhà nước hoặc cấp ngành nhằm mục đích hạn chế, 

ngăn ngừa các bệnh nghề nghiệp trong quá trình lao động. 

Đối tượng quản lý về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Bộ LĐ- 

TBXH là các loại máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về 

an toàn, vệ sinh lao động trong cả nước. Trước đây, các thiết bị, máy móc trên 

được quản lý theo tiêu chuẩn do Nhà nước ban hành, hiện nay những quy 

phạm an toàn thường mang tên gọi chung là “ tiêu chuẩn Việt Nam”. Mặc dù 

đã có nhiều cố gắng trong việc ban hành các “tiêu chuẩn Việt Nam” nhưng do 

điều kiện về kinh phí hạn chế (3-5 triệu/1 Tiêu chuẩn Việt Nam), chịu ảnh 

hưởng của hệ thống tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh lao động của Liên Xô cũ... 

một số tiêu chuẩn đã cũ, nội dung đã lạc hậu không phù hợp với khu vực và 

quốc tế như các quy phạm về an toàn lao động trong hầm lò than, điện lạnh, 

nồi hơi, các thiết bị nóng... cần được xem xét lại tiêu chuẩn và ban hành tiêu 

chuẩn mới phù hợp.  

Hai là, các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động mang tính 

bắt buộc cao: 

Để các giải pháp khoa học- kĩ thuật về an toàn, vệ sinh lao động được 

thực hiện, Nhà nước đã thể chế các biện pháp này thành quy định, tiêu chuẩn, 

yêu cầu cụ thể có tính chất bắt buộc chung đối với các đơn vị sử dụng lao 

động, các cá nhân người lao động và các chủ thể có liên quan trong quá trình 

áp dụng pháp luật. Có thể thấy, phần lớn các văn bản pháp luật trong lĩnh vực 
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an toàn lao động, vệ sinh lao động đều chứa đựng các quy định “cứng”, không 

thể thỏa thuận giữa các chủ thể khi tham gia, ví dụ như các quy định về điều 

kiện làm việc, trang thiết bị bảo hộ lao động cá nhân, việc khám sức khỏe 

định kì cho người lao động. 

Trong chế định pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động vẫn có 

một số quy định mang tính “ định khung” khi xác định quyền lợi tối thiểu của 

người lao động trong việc thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật, hay tiền 

bồi thường cho người bị tai nạn lao động, nhưng xét một cách khái quát và so 

sánh với cơ chế điều chỉnh của nhiều chế định khác của Luật lao động, có thể 

thấy: các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động mang tính “ cứng 

nhắc” hơn và khó có thể có phần linh hoạt để các bên thực hiện trong hợp 

đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể. Đó cũng là nguyên nhân khách 

quan khiến các chủ thể khi thỏa thuận về điều kiện an toàn, vệ sinh lao động 

trong hợp đồng lao động hay thỏa ước lao động tập thể thường ghi là “ theo 

quy định của Pháp luật hiện hành”. 

Ba là, các quy phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động mang tính 

xã hội rộng rãi. 

Việc thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động đòi 

hỏi sự tham gia rộng rãi của tất cả các chủ thể, bao gồm: người lao động, 

người sử dụng lao động, các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực lao 

động và các chủ thể khác ( như các tổ chức xã hội và các đoàn thể quần chúng 

có liên quan). Việc thực hiện đúng, đủ các quy định, tiêu chuẩn an toàn, vệ 

sinh lao động cũng chính là hoạt động đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động của 

mọi chủ thể tham gia quan hệ lao động. Họ là người thực hiện, giám sát việc 

thực hiện các quy định và cũng là người phát hiện các yếu tố nguy hiểm, có 

hại; từ đó yêu cầu, đề xuất biện pháp giải quyết nhằm góp phần đảm bảo và 

cải thiện điều kiện lao động ngày một tốt hơn. Do vậy, công tác an toàn, vệ 

sinh lao động chỉ có hiệu quả khi mọi ngành, mọi tổ chức, mọi cá nhân tự giác 
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thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động. 

Do đó, các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động thường mang tính 

xã hội rộng rãi và có liên quan đến nhiều đối tượng trong xã hội. 

Bốn là, quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động đóng vai trò 

đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người lao 

động. 

Lao động an toàn là yêu cầu tất yếu khách quan của quá trình sản 

xuất. Khi  tiến hành hoạt động sản xuất, người lao động vừa tác động tới môi 

trường xung quanh vừa chịu các tác động ngược trở lại của môi trường nơi họ 

lao động. Ngay từ thời sơ khai, con người đã biết cải tiến công cụ, điều kiện 

lao động để tự bảo vệ mình. Do hoạt động sản xuất là một trong những 

nguyên nhân gây tác hại đến môi trường sống, cùng với sự phát triển của văn 

minh nhân loại, những tiến bộ về trình độ khoa học- kĩ thuật, công nghệ sản 

xuất cũng tăng lên góp phần đáng kể vào sự tiến bộ của xã hội nhưng mặt 

khác lại làm cho môi trường sống, trong đó có môi trường lao động ngày càng 

xấu đi do những tác động ngày càng nhiều với các yếu tố nguy hiểm độc hại 

như phóng xạ, tia tử ngoại... Môi trường lao động ngày càng đa dạng, phức 

tạp, nguy hiểm đòi hỏi công tác an toàn, vệ sinh lao động phải được phát triển 

tương xứng. 

Công tác an toàn, vệ sinh lao động được thực hiện tốt sẽ giảm thiểu 

các chi phí về y tế và bảo hiểm xã hội không cần thiết đối với người lao động 

bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cũng như góp phần bảo vệ môi trường 

sống của con người. Hiệu quả của việc thực hiện tốt công tác này góp phần 

giảm tới mức thấp nhất sự tiêu hao lao động và những tổn thất về vật chất, 

con người và môi trường. 

An toàn lao động, vệ sinh lao động là chính sách kinh tế- xã hội lớn, 

có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển bền vững và bảo vệ sức khỏe 

người lao động. Đặc biệt trong cơ chế thị trường hiện nay, khi mục tiêu tối đa 
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hóa lợi nhuận là mối quan tâm hàng đầu của các chủ doanh nghiệp thì vấn đề 

đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động càng trở nên bức xúc. Chạy theo 

lợi nhuận, người sử dụng lao động có thể giảm thiểu mọi chi phí, bao gồm cả 

chi phí xây dựng môi trường lao động an toàn, vệ sinh cho người lao động. 

Do đó, nếu không giải quyết thỏa đáng vấn đề an toàn lao động, vệ sinh lao 

động thì nền kinh tế không đảm bảo sự phát triển bền vững. Điều kiện lao 

động xấu không chỉ ảnh hưởng tới người lao động trực tiếp mà còn có tác 

động xấu tới thế hệ tương lai. Vì vậy, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động là 

đảm bảo sức khỏe, tính mạng người lao động, duy trì nền sản xuất ổn định và 

tạo tiền đề góp phần cho sự phát triển kinh tế- xã hội bền vững. 

1.3. Sự điều chỉnh của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao 

động 

1.3.1. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật về an toàn lao động, vệ 

sinh lao động. 

Nguyên tắc cơ bản của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động 

là những tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt quá trình xây dựng và áp dụng các quy 

phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Bao gồm nguyên tắc cơ bản sau: 

Thứ nhất, Nhà nước thống nhất quản lý về an toàn lao động, vệ sinh 

lao động. 

Công tác ATLĐ, VSLĐ có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc bảo 

đảm an toàn tính mạng và sức khỏe của người lao động. Nó là yếu tố góp 

phần duy trì sự phát triển bền vững của nền sản xuất cũng như của xã hội. 

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, ATLĐ và VSLĐ đang đặt ra 

nhiều vấn đề ngày càng bức xúc, đòi hỏi phải có sự quản lý thống nhất của 

Nhà nước- tổ chức có đủ quyền năng và sức mạnh cưỡng chế với bộ máy từ 

Trung ương đến cơ sở đảm bảo việc thực hiện có hiệu quả các hoạt động quản 

lý về an toàn, vệ sinh lao động. Đây là một nguyên tắc mang tính Hiến định, 

được quy định tại Điều 56- Hiến pháp 1992 ( sửa đổi, bổ sung năm 2001) và 
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được cụ thể tại Khoản 2- Điều 95- Bộ luật lao động đã sửa đổi bổ sung năm 

2002, 2006, 2007 ( sau đây gọi tắt là BLLĐ sửa đổi): “ Chính phủ lập chương 

trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, đưa vào 

kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách Nhà nước; đầu tư nghiên cứu 

khoa học, hỗ trợ phát triển các cơ sở sản xuất dụng cụ, trang thiết bị an toàn, 

vệ sinh lao động, phương tiện bảo vệ cá nhân, ban hành hệ thống tiêu chuẩn, 

quy trình, quy phạm về an toàn lao động vệ sinh lao động”. 

Sự quản lý của Nhà nước về AT, VSLĐ không chỉ mang tính thống 

nhất mà còn mang tính chất tập trung dân chủ. Đây là trách nhiệm của các 

ngành chức năng và là nghĩa vụ của những chủ thể tham gia quan hệ lao động. 

Quyền quản lý cao nhất thuộc về Chính phủ, bên cạnh đó có sự phân công, 

phân cấp quản lý giữa các ban ngành chức năng nhằm tạo cơ chế cho các cấp 

quản lý được phát huy tính chủ động trong việc thực hiện chức năng quản lý 

của mình, mang lại hiệu quả cao nhất. 

Quản lý Nhà nước về ATLĐ, VSLĐ là một tiền đề pháp lý nhằm thiết 

lập điều kiện vật chất cho việc thực thi pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh 

lao động trong thực tế. Việc thiết lập môi trường lao động phải phụ thuộc vào 

điều kiện kinh tế- xã hội cụ thể. Nền kinh tế Việt Nam hiện nay vẫn còn nhiều 

khó khăn, thách thức và không đồng đều. Do vậy, chúng ta chưa thể tạo dựng 

một môi trường lao động lí tưởng với việc đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh 

lao động ở mức cao nhất hoặc theo các tiêu chuẩn quốc tế. 

Với mục đích đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe người lao động 

nhằm xây dựng một nền kinh tế- xã hội phát triển bền vững, Nhà nước ta đã 

và đang cố gắng từng bước đảm bảo cho người lao động được làm việc trong 

môi trường lao động an toàn và vệ sinh phù hợp với điều kiện hiện có của đất 

nước. 

Thứ hai, thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động là nghĩa vụ bắt 

buộc đối với các bên trong quan hệ lao động. 
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An toàn, vệ sinh lao động là hoạt động mang tính xã hội . Thiếu sư ̣

tham gia của cá nhân , đơn vi ̣ và tổ chức , công tác bảo hô ̣lao đô ̣ng không thể 

triển khai trong thưc̣ tế . Đặc biệt, sư ̣tham gia của các bên trong quan hê ̣lao 

đôṇg là điều kiêṇ tiên quyết đảm bảo hiêụ quả áp duṇg pháp luâṭ về bảo hộ 

lao động . Vì vậy , nguyên tắc đảm bảo nghiã vu ̣bắt buôc̣ củ a các bên trong 

viêc̣ thưc̣ hiêṇ bảo hộ lao động là điều kiêṇ quan troṇg để nâng cao tính khả 

thi của pháp luâṭ. 

Người sử dụng lao động là người đầu tư kinh phí và tổ chức các hoaṭ 

đôṇg bảo hộ lao động taị cơ sở . Việc người sử dụng lao động phải chịu chi 

phí cải tạo điều kiện lao động đã làm giảm sức cạnh tranh sản phẩm của họ 

trên thị trường. Điều này gây nên xu hướng giảm đến mức thấp nhất các chi 

phí đầu vào trong đó bao gồm cả chi phí dành cho công tác an toàn, vệ sinh 

lao động để hạ giá thành sản phẩm. Xét về lợi ích trước mắt , hoạt động này 

ảnh hưởng đến lợi nhuận. Nhưng về lâu dài, bảo hộ lao động mang đến những 

lơị ích quan troṇg như ổn điṇh sản xuất , tăng năng suất lao đôṇg , công nhân 

yên tâm làm v iêc̣, giảm chi phí khắc phục tai nạn lao động và bệnh nghề 

nghiêp̣. Không phải moị chủ sử duṇg lao đôṇg đều ý thức đươc̣ vấn đề này . 

Do đó, Nhà nước nhấn mạnh tính chất bắt buộc trong việc thực hiện các qu y 

điṇh về ATLĐ, VSLĐ; coi đây là nghiã vu ̣của người sử dụng lao động và là 

môṭ trong những điều kiêṇ để ho ̣đươc̣ phép sử duṇg lao đôṇg. 

Người lao động là môṭ bên trong quan hê ̣lao đôṇg, là người hưởng lợi 

trưc̣ tiếp từ viêc̣ thưc̣ hiêṇ AT, VSLĐ. Nhưng do chưa nhâṇ thức đươc̣ vấn đề 

này một cách nghiêm túc , đôi khi người lao động không tư ̣giác tuân thủ các 

qui trình AT, VSLĐ; hoăc̣ vì những lơị ích trước mắt (như lương cao, chế đô ̣

phụ cấp kèm theo lương) mà bỏ qua việc thoả thuận “ điều kiện làm việc”  khi 

kí kết hợp đồng lao động . Các quy định về ATLĐ, VSLĐ đối với người lao 

động thường gồm các việc như: giữ gìn và sử dụng đúng quy trình các thiết bị 

bảo vệ an toàn, vệ sinh chung ( thiết bị phòng cháy chữa cháy, quạt thông 



 

 14 

gió...); bảo quản và sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân, chấp hành các 

quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp... Với các 

quy định này, nếu người lao động không có ý thức, trách nhiệm bảo vệ sức 

khỏe, tính mạng của bản thân bởi việc không thực hiện hoặc thực hiện không 

đúng thì dù có được làm việc trong môi trường an toàn, vệ sinh tuyệt đối thì 

tai nạn lao động vẫn có thể xảy ra. 

Việc thực hiện các quy định này phụ thuộc rất lớn vào ý thức của bản 

thân người lao động, công tác tuyên truyền về công tác an toàn lao động, vệ 

sinh lao động của các đơn vị, tổ chức có liên quan, đặc biệt là tổ chức Công 

đoàn cũng như việc áp dụng nghiêm minh các biện pháp xử lý người lao động 

nếu không tuân thủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Như 

vậy, việc thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động không chỉ đảm 

bảo sức khỏe, tính mạng cho chính bản thân người lao động mà còn là nghĩa 

vụ bắt buộc đối với mọi người lao động khi tham gia quá trình sản xuất. 

Để các quy định của pháp luật về ATLĐ, VSLĐ được thực hiện trên 

thực tế, các chủ thể tham gia quan hệ lao động bắt buộc phải tuân thủ thực 

hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo những quy định mà pháp luật đã ban 

hành. Tại Khoản 1- Điều 95- BLLĐ đã sửa đổi, bổ sung quy định: “Người sử 

dụng lao động có trách nhiệm trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động, 

bảo đảm ATLĐ, VSLĐ và cải thiện điều kiện lao động cho người lao động. 

Người lao động phải tuân thủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao 

động và nội quy lao động của doanh nghiệp. Mọi tổ chức và cá nhân có liên 

quan đến lao động, sản xuất phải tuân theo pháp luật về an toàn lao động, vệ 

sinh lao động và về bảo vệ môi trường” . 

Các quy định về ATLĐ, VSLĐ không chỉ có ý nghĩa bắt buộc đối với 

người sử dụng lao động, người lao động mà còn đặt ra đối với “mọi tổ chức 

và cá nhân có liên quan” ( các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội, tổ chức 

xã hội- nghề nghiệp…). Đặc biệt, để các quy định của pháp luật lao động 
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được thực hiện nghiêm túc và triệt để, bản thân người lao động phải có nghĩa 

vụ bắt buộc và chấp hành các nội quy đó, đồng thời có ý thức trong việc tự 

bảo vệ tính mạng, sức khỏe trong quá trình lao động. Ngoài quy định tại 

khoản 1- Điều 95 BLLĐ sửa đổi như trên, các quy định đối với người lao 

động còn được quy định cụ thể trong nội quy doanh nghiệp, thỏa ước lao 

động tập thể và trong hợp đồng lao động ( điều khoản về “ an toàn lao động, 

vệ sinh lao động”). 

Như vậy, các quy định về ATLĐ, VSLĐ có ý nghĩa bắt buộc đối với 

tất cả các bên khi tham gia quan hệ lao động. Nguyên tắc này được quán triệt 

xuyên suốt trong quá trình xác lập quan hệ lao động cũng như quá trình thực 

hiện quy trình lao động, sản xuất. Thực hiện tốt nguyên tắc này trên thực tế sẽ 

góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và hạn chế đến mức thấp 

nhất các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp có thể xảy ra. 

Thứ ba, đảm bảo sự tham gia của tổ chức Công Đoàn trong lĩnh vực 

an toàn lao động, vệ sinh lao động. 

Công đoàn là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

người lao động. Với quyền hạn, trách nhiệm và cơ chế hoạt động, Công đoàn 

là tổ chức có nhiều khả năng nhất trong việc bảo vệ quyền lợi của người lao 

động nói chung, quyền được làm việc trong môi trường an toàn, vệ sinh lao 

động của người lao động nói riêng. Vì vậy, việc đề cao và đảm bảo quyền 

hạn, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao 

động mang tính tất yếu khách quan. 

BLLĐ sửa đổi đã dành hẳn một chương riêng- chương XIII để quy 

định về quyền hạn và trách nhiệm của Công đoàn. Đây chính là việc đề cao tổ 

chức Công đoàn, đồng thời các quy định từ Điều 153 đến 156 của Bộ luật và 

đặc biệt trong Luật công đoàn năm 1990, Nhà nước đã quy định rất rõ trách 

nhiệm của người sử dụng lao động phải tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức 

Công đoàn được thành lập và hoạt động. Sau 6 tháng kể từ khi doanh nghiệp 
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đi vào hoạt động, tổ chức Công đoàn phải được thành lập và người sử dụng 

lao động phải thừa nhận tổ chức đó “ nghiêm cấm mọi hành vi cản trở việc 

thành lập và hoạt động Công đoàn tại doanh nghiệp”. Hơn thế nữa, để tạo 

điều kiện cho hoạt động của Công đoàn, người sử dụng lao động phải có trách 

nhiệm đảm bảo các phương tiện làm việc cần thiết, phải trả lương và tạo điều 

kiện về thời gian cho người làm công tác Công đoàn. 

Bên cạnh những quy định về quyền hạn và trách nhiệm của tổ chức 

Công đoàn nói chung, Pháp luật cũng quy định rất cụ thể nội dung hoạt động 

của Công đoàn trong lĩnh vực ATLĐ, VSLĐ tại các doanh nghiệp như: các 

hoạt động củng cố tổ chức, bộ máy bảo hộ lao động, xây dựng kế hoạch bảo 

vệ an toàn, vệ sinh cho người lao động, tự kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh 

lao động như rà soát máy móc, kẻ vẽ biển báo hiệu nguy hiểm, đo đạc yếu tố 

vệ sinh tại nơi làm việc, tổ chức tuyên truyền vận động về an toàn, vệ sinh lao 

động cho người lao động… Ngoài ra, các tổ chức Công đoàn còn tham gia các 

hoạt động lớn của quốc gia như “ tham gia với Chính phủ trong việc xây dựng 

chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, ATLĐ, VSLĐ, xây dựng chương 

trình nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật về bảo hộ lao động, an toàn 

lao động, vệ sinh lao động”. Như vậy, tổ chức Công đoàn có vai trò rất quan 

trọng trong hoạt động đảm bảo thực hiện pháp luật về an toàn lao động, vệ 

sinh lao động cũng như trong việc tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức 

của người lao động trong việc yêu cầu và thực hiện pháp luật về ATLĐ, 

VSLĐ; trong việc yêu cầu người sử dụng lao động xây dựng và đảm bảo điều 

kiện lao động được an toàn, vệ sinh. 

Thứ tư, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn, vệ sinh lao động 

trong các Công ước có liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động mà Việt Nam 

đã phê chuẩn. 

Trong tiến trình hội nhập quốc tế, Việt Nam đã tham gia và phê chuẩn 

rất nhiều Công ước quốc tế và khu vực; trong đó có nhiều Công ước liên quan 
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đến việc đảm bảo an toàn, vệ sinh cho người lao động. Khi xây dựng khung 

pháp lý và chính sách về an toàn, vệ sinh lao động, Việt Nam tôn trọng và thể 

hiện trong pháp luật của mình đối với các Công ước mà Việt Nam đã phê 

chuẩn. Với các Công ước liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động khác của 

ILO, Việt Nam luôn coi là nguồn tài liệu tham khảo quan trọng trong quá 

trình xây dựng pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động. 

Trong lĩnh vực an toàn lao động nói chung, Công ước 155 năm 1981 

về an toàn lao động của ILO được coi như một Công ước toàn diện và đầy đủ 

nhất về hoạt động an toàn, vệ sinh lao động. Theo Công ước này, các Quốc 

gia thành viên phải có hệ thống chính sách quốc gia về an toàn, vệ sinh lao 

động trong mọi ngành nghề. Việt Nam là nước đầu tiên ở Châu Á phê chuẩn 

Công ước này. Điều này thể hiện quan điểm của Nhà nước Việt Nam trong 

hoạt động bảo vệ sức khỏe người lao động. 

Với một số ngành kĩ thuật đặc thù, tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn lao 

động và bệnh nghề nghiệp, ILO đã thông qua một số Công ước và Khuyến 

nghị như: Công ước số 62 năm 1937 và Công ước số 167 năm 1992 về an 

toàn của ngành xây dựng; Công ước 28 năm 1929 và Công ước 32 năm 1932 

về an toàn của người làm nghề bốc dỡ trên bến tàu; Công ước 120 năm 1964 

về vệ sinh trong thương mại và văn phòng…  

Nhằm đảm bảo mục tiêu bảo vệ đặc biệt cho những người lao động dễ 

bị tổn thương, ILO đặc biệt chú trọng đến 2 nhóm người lao động là phụ nữ 

và trẻ em. Ngay trong Công ước quốc tế của ILO được thông qua tại phiên 

họp đầu tiên của hội nghị toàn thể lần 1 năm 1919 thì có đến 4 Công ước liên 

quan đến phúc lợi và an toàn của lao động trẻ em, lao động chưa thành niên 

và lao động nữ. 

Có thể nói, ILO và các Công ước khác của Liên hợp quốc trong lĩnh 

vực bảo đảm AT, VSLĐ đã xây dựng được những khuôn mẫu cho các Quốc 

gia vận dụng trong xây dựng pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. 
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1.3.2 . Nội dung pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động 

* Trách nhiệm của người sử dụng lao động 

Tuy không trực tiếp tham gia vào quá trình lao động sản xuất nhưng 

người sử dụng lao động đóng vai trò quan trọng trong việc điều hành quá 

trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là trong việc đảm bảo 

thực hiện các quy định về an toàn và vệ sinh lao động tại doanh nghiệp. Với 

vai trò chủ động, người sử dụng lao động có trách nhiệm đầu tiên và quan 

trọng hơn hết trong việc thực thi các quy định của pháp luật về an toàn, vệ 

sinh lao động. Trách nhiệm của người sử dụng lao động về an toàn lao động, 

vệ sinh lao động được quy định như sau: 

Khoản 1- điều 95 BLLĐ sửa đổi quy định : “ Người sử dụng lao động 

có trách nhiệm trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động, bảo đảm an toàn 

lao động, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện lao động cho người lao 

động”. 

Như vậy, khoản luật đã khái quát trách nhiệm của người sử dụng lao 

động bao gồm trang bị phương tiện bảo hộ lao động và cải thiện điều kiện lao 

động cho người lao động. Quy định ngắn gọn nhưng bao hàm trách nhiệm hết 

sức nặng nề của người sử dụng lao động, đồng thời thể hiện được vai trò quan 

trọng của người sử dụng lao động trong công tác AT, VSLĐ bởi hiệu quả của 

nó phụ thuộc trước tiên ở việc trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động và 

việc cải thiện điều kiện lao động là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn sức 

khỏe và tính mạng cho người lao động. 

Ngoài quy định chung tại khoản 1- Điều 95 BLLĐ sửa đổi như trên, 

trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc đảm bảo an toàn, vệ sinh 

lao động còn thể hiện qua các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Nghị định 

số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính Phủ ( sau đây goị tắt là Nghi ̣ điṇh 

06/CP) và Nghị định 110/2002/NĐ- CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị 

định số 06 ( sau đây goị tắt là Nghi ̣ điṇh 110/2002/NĐ- CP). Theo đó, người 



 

 19 

sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng nội quy về an toàn, vệ sinh lao 

động phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp mình, đồng thời các 

biện pháp về an toàn, vệ sinh lao động phải được thể hiện trong kế hoạch sản 

xuất kinh doanh hàng năm của đơn vị. Bên cạnh đó, người sử dụng lao động 

còn phải chấp hành nghiêm chỉnh cũng như buộc người lao động phải tuân 

thủ các quy định về đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; đồng thời có các biện 

pháp về khen thưởng, kỷ luật đối với người lao động ... 

* Trách nhiệm của người lao động 

Khoản 1- Điều 95 BLLĐ sửa đổi quy định ngắn gọn về trách nhiệm 

của người lao động như sau: “... người lao động phải tuân thủ các quy định về 

an toàn lao động, vê sinh lao động và nội quy lao động của doanh nghiệp...”. 

Ngoài ra, trách nhiệm của người lao động được quy định cụ thể tại Nghị định 

06/ CP và Nghị định 110/2002/ NĐ- CP đó là: người lao động có trách nhiệm 

sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát; chủ động 

phòng ngừa và báo cáo kịp thời các sự cố nguy hiểm có nguy cơ gây tai nạn 

lao động hoặc bệnh nghề nghiệp. Đồng thời, người lao động có quyền đòi hỏi 

các quyền lợi về an toàn, vệ sinh lao động cũng như khiếu nại, tố cáo với cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền về những vi phạm về an toàn, vệ sinh lao 

động. Bên cạnh đó, người lao động còn có quyền từ chối làm việc ở những 

nơi tiềm ẩn tai nguy cơ tai nạn lao động... 

* Trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn lao 

động, vệ sinh lao động. 

Các cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động 

và các cơ quan có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động như: Bộ 

lao động và Thương binh xã hội; Bộ Y tế, Bộ Khoa học- công nghệ và môi 

trường …tùy vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể trong công tác quản lý Nhà 

nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động mà có các trách nhiệm khác nhau 

trong công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động. Bên cạnh đó, các bộ ngành 
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này còn phải phối hợp với nhau trong việc thực hiện chức năng quản lý lĩnh 

vực này. Theo Chỉ thị số 10/2008/CT- TTg ngày 14/03/2008 của Thủ tướng 

chính phủ “ về việc tăng cường công tác an toàn lao động, bảo hộ lao động” 

thì:  

* Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xây dựng, trình 

cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành các văn bản pháp luật, các 

chính sách chế  độ bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động; xây 

dựng, ban hành và quản lý thống nhất quy phạm Nhà nước về an toàn lao 

động, tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động; hướng dẫn chỉ 

đạo các cấp, các ngành thực hiện về an toàn lao  động; thanh tra an toàn lao 

động; tổ chức thông tin huấn luyện về an toàn lao  động, vệ sinh lao động; 

hợp tác với nước ngoài và các tổ chức quốc tế về lĩnh vực an toàn lao động.  

 *  Bộ Y tế  : có trách nhiệm xây dựng, ban hành và quản lý thống nhất 

hệ thống quy phạm vệ sinh lao động, tiêu chuẩn sức khỏe đối với các nghề, 

các công việc. hướng dẫn chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện về vệ sinh lao 

động; thanh tra vệ sinh lao động; tổ chức khám sức khỏe và điều trị bệnh nghề 

nghiệp; hợp tác với nước ngoài và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực vệ sinh 

lao động. 

 * Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm quản lý 

thống nhất việc nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật về an toàn lao động, 

vệ sinh lao động; ban hành hệ thống tiêu chuẩn chất lượng, quy cách các loại 

phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động; phối hợp với Bộ LĐ- TBXH, 

BYT, xây dựng, ban hành và quản lý thống nhất hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật 

Nhà nước về an toàn - vệ sinh lao động.  

  * Các bộ, ngành có liên quan có trách nhiệm ban hành hệ thống tiêu 

chuẩn quy phạm an toàn lao động- vệ sinh lao động cấp ngành sau khi có thỏa 

thuận bằng văn bản của Bô ̣LĐ- TBXH, BYT; hướng dẫn kiểm tra các đơn vị 
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cơ sở thuộc bộ, ngành mình trong việc thực hiện các chế độ, chính sách về 

bảo hộ lao động. 

1.4. Ý nghĩa của pháp luật về an toàn lao động và vệ sinh lao động 

* Ý nghĩa chính trị- pháp lý: Pháp luật về ATLĐ, VSLĐ thể hiện chủ 

trương, quan điểm và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước ta đối với nguồn nhân 

lực của quốc gia nói riêng đối với con người nói chung; coi con người vừa là 

động lực, vừa là mục tiêu của sự phát triển. Một đất nước có tỷ lệ tai nạn lao 

động thấp, người lao động khoẻ mạnh, không mắc bệnh nghề nghiệp là một 

xã hội luôn luôn coi con người là vốn quý nhất, sức lao động, lực lượng lao 

động luôn luôn được bảo vệ và phát triển. Pháp luật về an toàn - vệ sinh lao 

động được thực hiện tốt sẽ góp phần tích cực chăm lo bảo vệ sức khoẻ, tính 

mạng và đời sống người lao động, biểu hiện quan điểm quần chúng, quan 

điểm quý trọng con người của Đảng và Nhà nước, vai trò của con người trong 

xã hội được tôn trọng. Ngược lại, nếu công tác này không được thực hiện tốt, 

điều kiện lao động của người lao động quá nặng nhọc, độc hại, dễ xảy ra 

nhiều tai nạn lao động nghiêm trọng thì uy tín của chế độ, uy tín của doanh 

nghiệp sẽ bị giảm sút.  

Như vậy, pháp luật về ATLĐ, VSLĐ không chỉ là một trong những 

chính sách ưu việt thể hiện quan điểm coi trọng nguồn nhân lực của Đảng, 

Nhà nước ta mà còn là sự thể hiện quyền con người trong lĩnh vực lao động 

sản xuất- quyền được làm việc trong môi trường lao động an toàn, vệ sinh và 

quyền được bảo hộ về tính mạng, sức khỏe trong quá trình lao động. 

* Ý nghĩa xã hội: An toàn- vệ sinh lao động là chăm lo đến đời sống, 

hạnh phúc của người lao động. Đây vừa là yêu cầu thiết thực của các hoạt 

động sản xuất kinh doanh, đồng thời là yêu cầu, là nguyện vọng chính đáng 

của người lao động. Các thành viên trong mỗi gia đình ai cũng mong muốn 

được khoẻ mạnh, trình độ văn hóa- nghề nghiệp được nâng cao để cùng chăm 

lo hạnh phúc gia đình và góp phần vào công cuộc xây dựng xã hội. Pháp luật 
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về an toàn, vệ sinh lao động cùng với chính sách về bảo hộ lao động sẽ đảm 

bảo cho xã hội trong sáng, lành mạnh, mọi người lao động được sống khoẻ 

mạnh, làm việc có hiệu quả cao và có vị trí xứng đáng trong xã hội, làm chủ 

xã hội, làm chủ thiên nhiên, làm chủ khoa học kỹ thuật. Tai nạn lao động 

không xảy ra, sức khoẻ của người lao động được đảm bảo thì Nhà nước và xã 

hội sẽ giảm bớt được những tổn thất trong việc khắc phục hậu quả và tập 

trung  đầu tư cho các công trình phúc lợi xã hội. 

* Ý nghĩa kinh tế: Thực hiện tốt pháp luật về ATLĐ, VSLĐ sẽ đem lại 

lợi ích kinh tế rõ rệt. Trong sản xuất, nếu người lao động được bảo vệ tốt, có 

sức khoẻ, không bị đau ốm, bệnh tật, điều kiện làm việc thoải mái, không lo 

sợ bị tai nạn lao động, bị mắc bệnh nghề nghiệp thì sẽ an tâm, phấn khởi sản 

xuất, sẽ có ngày công, giờ công cao, năng suất lao động cao, chất lượng sản 

phẩm tốt, luôn luôn hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất và công tác. Do vậy, 

phúc lợi tập thể được tăng lên, có thêm những điều kiện để cải thiện đời sống 

vật chất và tinh thần của cá nhân người lao động và tập thể lao động. Nó có 

tác dụng tích cực đảm bảo đoàn kết nội bộ để đẩy mạnh sản xuất. Ngược lại, 

nếu để môi trường làm việc không đảm bảo, tai nạn lao động hoặc ốm đau 

xảy ra nhiều sẽ gây rất nhiều khó khăn cho sản xuất. Người bị tai nạn lao 

động ốm đau phải nghỉ việc để chữa trị, ngày công lao động giảm; nếu nhiều 

người lao động bị tàn phế, mất sức lao động thì ngoài việc khả năng lao động 

của họ sẽ giảm và sức lao động của xã hội vì thế cũng giảm sút, xã hội còn 

phải chăm lo việc chăm sóc, chữa trị và các chính sách xã hội liên quan khác. 

Chi phí về bồi thường tai nạn lao động, ốm đau, điều trị… rất lớn; đồng thời 

kéo theo những chi phí lớn do máy móc, nhà xưởng, nguyên vật liệu bị hư 

hỏng. Nói chung, tai nạn lao động, ốm đau xảy ra dù nhiều hay ít đều dẫn tới 

sự thiệt hại về người và tài sản, gây trở ngại cho sản xuất. Vì vậy, Pháp luật 

về an toàn - vệ sinh lao động một cách gián  tiếp đảm bảo cho sản xuất phát 

triển và đem lại hiệu quả kinh tế cao. 
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1.5. Lược sử pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở Việt 

Nam 

Pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở Việt Nam đã trải 

qua quá trình hình thành và phát triển ngày càng đầy đủ, hoàn thiện đáp ứng 

yêu cầu bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động phù hợp với các cam 

kết quốc tế mà Việt Nam đã kí kết hoặc phê chuẩn. 

Cơ sở pháp lý cao nhất quy định về “ An toàn lao động, vệ sinh lao 

động”, đó là Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam năm 1992, 

sửa đổi bổ sung năm 2001. Điều 56 của Hiến pháp quy định: “ Nhà nước ban 

hành chính sách, chế độ bảo hộ lao động, Nhà nước quy định thời gian lao 

động, chế độ tiền lương, chế độ nghỉ nghơi và chế độ bảo hiểm xã hội đối với 

viên chức Nhà nước và những người làm công ăn lương...”. Trên cơ sở đó, 

Nhà nước đã ban hành rất nhiều chính sách, pháp luật để cụ thể hóa quy định 

trong Hiến pháp. 

Ngay từ rất sớm, vấn đề an toàn, vệ sinh lao động đã được quan tâm 

đề cập tới trong nhiều văn bản như: 

- Sắc lệnh số 29/SL- là sắc lệnh đầu tiên của nước ta được ban hành 

tháng 8/1947, trong đó nêu rõ tại các Điều 113, 140: “ Các xí nghiệp phải có 

đủ phương tiện bảo đảm an toàn và giữ gìn sức khỏe cho công nhân”, “ những 

nơi làm việc phải rộng rãi, thoáng khí”  

- Ngày 18/12/1964, Hội đồng chính phủ có Nghị định số 181/CP ban 

hành Điều lệ tạm thời về bảo hộ lao động. Đây là văn bản tương đối toàn diện 

và hoàn chỉnh về các quy tắc bảo hộ lao động. Điều lệ này được ban hành 

gồm 6 chương, 38 Điều và có hiệu lực từ đó đến cuối năm 1991. 

- Tháng 9/1991, Hội đồng Chính phủ đã thông qua và công bố ban 

hành Pháp lệnh Bảo hộ lao động. Pháp lệnh có hiệu lực từ 01/01/1992. 

- Ngày 23/6/1994, thành tựu pháp điển hóa đầu tiên trong lĩnh vực 

pháp luật lao động đã ra đời- đó là Bộ luật lao động (được Quốc hội thông 
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qua tại kì họp Khóa 9 và có hiệu lực từ 10/01/1995). Ngoài chương IX và 

chương X quy định về AT, VSLĐ, Bộ luật còn hàng chục Điều ở các chương 

khác liên quan đến công tác bảo hộ lao động. Bộ luật Lao động ra đời đánh 

dấu một giai đoạn phát triển cao hơn trong quá trình xây dựng pháp luật lao 

động, đặc biệt là các quy định về vấn đề ATLĐ, VSLĐ đã được tập hợp lại 

thành một chế định riêng. Đến năm 2002, năm 2006, 2007 Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của BLLĐ đã có những quy định rất cụ thể và chi tiết về an 

toàn lao động, vệ sinh lao động, cho đến nay, đây là BLLĐ hoàn chỉnh nhất, 

có những quy định rõ ràng nhất về quy tắc đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh 

lao động. Sau khi BLLĐ ra đời cũng như sau mỗi lần sửa đổi, bổ sung, Nhà 

nước ta cũng đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn như: 

+ Ngày 31/12/1994, Chính phủ ban hành Nghị định 195/CP quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của BLLĐ về thời gian làm việc, 

thời giờ nghỉ ngơi của người lao động. Ngày 27/12/2004 Nghị định 

109/2004/NĐ- CP về “ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi” được ban hành. 

+ Ngày 20/01/1995, Chính phủ ban hành Nghị định 06/CP quy định 

chi tiết một số điều của BLLĐ về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Ngày 

27/12/2002, Chính phủ đã ban hành Nghị Định 110/2002/NĐ- CP về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/CP. 

+ Ngày 26/3/1998, Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 13/CT/TTg 

nhằm tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong 

tình hình xã hội mới. 

+ Ngày 14/03/2008, Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 10/2008/CT- 

TTg về tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động. 

+ Nghị định 113/2004/NĐ- CP ngày16/4/2004 về xử phạt vi phạm 

hành chính pháp luật lao động. 
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- Cơ quan quản lý chuyên môn về lao động là Bộ LĐ - TBXH cũng đã 

ban hành theo thẩm quyền và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền ban hành 

nhiều văn bản chỉ đạo cụ thể như: 

+ Thông tư liên bộ số 03/TT- LB ngày 28/01/1994 giữa Bộ LĐ- 

TBXH và BYT đã quy định các điều kiện lao động có hại và các công tác lĩnh 

vực cấm sử dụng lao động vị thành niên và đươc̣ thay thế bằng  Thông tư 

09/1995 ngày 13/4/1995. 

+ Thông tư số 08/LĐTB- XH – TT ngày 11/4/1995 của Bộ LĐ- 

TBXH hướng dẫn công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động. 

Ngày 19/9/1995 Bộ LĐ- TBXH ban hành Thông tư số 23/LĐTBXH- TT sửa 

đổi bổ sung thông tư 08 nêu trên. Đến ngày 29/12/2005, Bộ LĐ- TBXH ban 

hành thông tư số 37/2005 /TT- BLĐ- TBXH thay thế cho các thông tư trên. 

+ Thông tư số 23/LĐTBXH- TT ngày 18/11/1996 của Bộ LĐ- TBXH 

hướng dẫn chế độ thống kê, báo cáo đình kì về tai nạn lao động.  

+ Thông tư số 13/TT- BYT ngày 02/10/1996 của BYT hướng dẫn 

thực hiện việc quản lý sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp. 

+  Thông tư số 20/1997/ TT- LĐTB XH ngày 17/12/1997 hướng dẫn 

về việc khen thưởng hàng năm về công tác bảo hộ lao động. 

+ Thông tư số 10/1998/TT- LĐTBXH ngày 28/5/1998 hướng dẫn 

thực hiện trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân. 

+ Thông tư liên tịch số 03/1998/TTLT- LĐTBXH- BYT- TLĐLĐVN 

ngày 26/3/1998 hướng dẫn việc khai báo, điều tra tai nạn lao động.  Ngày 

08/3/2005 được thay thế bằng thông tư số 14/2005/TTLT/BLĐTBXH- BYT- 

TLĐLĐVN. 

+ Thông tư liên tịch số 08/1998/TTLT- LĐTBXH- BYT ngày 

20/4/1998 hướng dẫn thực hiện các quy định về  bệnh nghề nghiệp. 
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+ Thông tư liên tịch số 14/1998/TTLT- LĐTBXH- BYT- TLĐLĐVN 

ngày 31/10/1998 hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động 

trong doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh. 

+ Thông tư liên tịch số 08/1999/TTLT- BYT- TLĐLĐVN ngày 

17/3/1999 hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động 

làm việc với các yếu tố nguy hiểm, độc hại. 

+ Thông tư số 10/2003/TT/BLĐTBXH ngày 18/4/2003 về bồi thường 

và trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

+ Thông tư số 15/2003/TT/ BLĐTBXH ngày 03/6/2003 về hướng dẫn 

thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. 

+ Thông tư số 10/2006/TTLT/ BLĐTBXH- BYT về bồi dưỡng bằng 

hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm 

độc hại 

+ Thông tư số 01/2011/TTLT- BLĐTBXH- BYT ngày 10/01/2011 về 

hướng dẫn thực hiện công tác an toàn- vệ sinh lao động trong cơ sở lao động. 

+ Thông tư số 04/2011/TTLT- BLĐTBXH- BYT ngày 28/12/2011 

quy định các điều kiện có hại và công việc không được sử dụng Lao động nữ, 

Lao động nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. 

…. 

Như vậy, pháp luật ATLĐ, VSLĐ là hệ thống các quy phạm mang 

tính bắt buộc, quy định về điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của các tổ 

chức, cá nhân liên quan tới AT, VS khi tham gia vào quan hệ lao động, về 

TNLĐ, BNN nhằm điều chỉnh quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động 

và người lao động. 
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Chương 2 

 THỰC TRẠNG CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN 

LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN 

 

2.1. Thực trạng các quy định pháp luật về an toàn lao động và vệ 

sinh lao động 

2.1.1. Các quy định chung về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động. 

Khả năng làm việc và sự sáng tạo của người lao động cũng như năng 

suất và  hiệu quả làm việc nói chung phụ thuộc vào khá nhiều vào điều kiện 

làm việc. Điều kiện làm việc bao gồm tập hợp các yếu tố vệ sinh công nghiệp, 

sinh lí, tâm lí xã hội và thẩm mỹ có tác động lên trạng thái, chức năng của cơ 

thể con người, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng làm việc, quá trình tái sản 

xuất sức lao động và hiệu quả làm việc khi đang tham gia quá trình lao động 

và sau khi kết thúc quá trình lao động. 

Pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động đặt ra các quy định về đảm bảo 

an toàn, vệ sinh chung đối với người lao động trong quá trình lao động nhằm 

xác định trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc thiết lập điều 

kiện lao động thuận lợi đối với người lao động. Từ đó hướng tới mục tiêu 

đảm bảo tại nơi làm việc không tồn tại hoặc tồn tại ở mức thấp nhất các yếu tố 

nguy hiểm, độc hại vượt quá giới hạn chịu đựng của người lao động về tâm, 

sinh lí và sức khỏe. Các quy định chung về an toàn, vệ sinh lao động thường 

bao gồm những vấn đề sau: 

* Quy định về các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động nhằm 

ngăn ngừa sự cố: 

Khoản 1- Điều 96 BLLĐ sửa đổi, bổ sung quy định: “ Khi xây dựng 

mới hoặc mở rộng, cải tạo cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và 

tàng trữ các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn lao động, vệ sinh lao động, phải có luận chứng về các biện pháp bảo 
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đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với nơi làm việc của người lao 

động và môi trường xung quanh theo quy định của pháp luật”.  

Như vậy, quy định trên đã đặt ra “ nền móng” pháp lý về an toàn, vệ 

sinh lao động đối với giới chủ doanh nghiệp ngay từ khi thiết lập cũng như 

khi mở rộng, phát triển quy mô cơ sở sản xuất kinh doanh liên quan đến việc 

sử dụng, bảo quản các thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ 

sinh lao động. Theo đó, chủ doanh nghiệp phải có “ luận chứng” về các biện 

pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với nơi làm việc của người lao 

động và môi trường xung quanh. Quy định này đã cho thấy sự điều chỉnh vấn 

đề an toàn, vệ sinh lao động được thể hiện ngay từ đầu- khi xây dựng cơ sở 

kinh doanh. Ngoài ra, nó còn thể hiện sự phù hợp, thống nhất giữa quy định 

của Luật lao động và Luật môi trường 2005 về vấn đề xây dựng báo cáo đánh 

giá tác động môi trường ( ĐMT) và báo cáo đánh giá tác động môi trường 

chiến lược ( ĐMC). 

Tuy nhiên, quy định trên mới chỉ đặt ra yêu cầu có “ luận chứng” về 

các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động còn nội dung cụ thể của “ luận chứng” 

đó như thế nào thì điều luật vẫn đang bỏ ngỏ. Theo quy định tại Khoản 1- 

Điều 1- Nghị định 110/ 2002/ NĐ- CP sửa đổi một số điều của Nghị định 

06/CP quy định chi tiết một số Điều của BLLĐ về an toàn, vệ sinh lao động 

thì có thể hiểu “ luận chứng” đó chính là “ báo cáo khả thi”. Vào theo đó, báo 

cáo khả thi phải có những nội dung chính sau:  

- Địa điểm, quy mô, khoảng cách từ công trình, cơ sở đến khu dân cư 

và các  công trình khác. 

- Những yếu tố nguy hiểm, có hại, sự cố có thể phát sinh trong quá 

trình hoạt động, các giải pháp phòng ngừa và xử lý. 

Khi lập luận chứng kinh tế kỹ thuật các dự án xây dựng mới hoặc cải 

tạo, mở rộng cơ sở sản xuất; sử dụng, bảo quản, lưu giữ các loại máy, thiết bị, 

vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và vệ sinh lao động thì chủ đầu tư 
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phải bảo vệ và lập luận chứng về an toàn, vệ sinh lao động. Luận chứng đó 

phải được cơ quan thanh tra Nhà nước về lao động phối hợp với các cơ quan 

hữu quan đánh giá tính khả thi, xem xét và chấp nhận. Danh mục các cơ sở, 

máy móc, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và vệ 

sinh lao động do Bộ lao động thương binh và xã hội và Bộ y tế ban hành. Và 

theo Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 02 năm 2008 của Bộ 

LĐ - TBXH quy định danh mục đó bao gồm 24 loại máy, thiết bị vật tư.  

Như vậy, dù “ luận chứng” trong quy định tại khoản 1 Điều 96 BLLĐ 

sửa đổi về mặt nội dung có hiểu là “ báo cáo khả thi” như trong Nghị định 

hướng dẫn nhưng về mặt kỹ thuật lập pháp đã thể hiện sự thiếu thống nhất về 

thuật ngữ pháp lý. Ngoài ra, Điều 96 BLLĐ sửa đổi và văn bản hướng dẫn 

còn bất cập khi quy định về việc xây dựng luận chứng khi “ mở rộng” cơ sở 

sản xuất kinh doanh mà không quy định cụ thể về mức độ, quy mô nhất định 

của việc “ mở rộng” cơ sở kinh doanh. Quy định chung chung như vậy đã 

khiến doanh nghiệp và các cơ quan quản lý hữu quan lúng túng khi triển khai 

trong thực tế và gây khó khăn cho doanh nghiệp bởi cứ “ mở rộng” cơ sở sản 

xuất kinh doanh liên quan đến sản xuất, sử dụng, bảo quản... các thiết bị, các 

chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động đều phải có luận 

chứng về các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động, trong khi đó luận chứng 

đưa ra còn phải thẩm tra, xem xét... 

Để đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động nhằm ngăn ngừa sự cố, không 

chỉ nơi  sản xuất, bảo quản, lưu giữ các loại máy móc, thiết bị vật tư có yêu 

cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động được chú trọng mà bản 

thân việc “ việc sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển các loại máy móc, 

thiết bị, vật tư…; việc thay đổi công nghệ, nhập khẩu công nghệ mới” cũng 

phải được thực hiện theo “ tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh lao động” cũng như “ 

phải được đăng kí và kiểm định theo quy định của Chính phủ” ( khoản 2- 

Điều 96 BLLĐ sửa đổi và được hướng dẫn bởi Thông tư số 23/2003/TT-

http://kiemdinh.vn/TTu_04-27-2-2008.pdf
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BLĐTBXH ngày 03/11/2003 của Bộ LĐ - TBXH về “ Quy định, hướng dẫn 

thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn lao đôṇg, vê ̣sinh lao đôṇg”). 

Một trong những yêu cầu đối với người sử dụng lao động trong việc 

đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động đó là: “ người sử dụng lao động phải định 

kì kiểm tra, tu sửa máy, thiết bị, nhà xưởng, kho tàng theo tiêu chuẩn an toàn 

lao động, vệ sinh lao động; … phải có đủ các phương tiện che chắn các bộ 

phận dễ gây nguy hiểm của máy, thiết bị trong doanh nghiệp, nơi làm việc, 

nơi đặt máy, thiết bị, nơi có yếu tố nguy hiểm, độc hại trong doanh nghiệp, 

phải bố trí đề phòng sự cố, có bảng chỉ dẫn về an toàn lao động, vệ sinh lao 

động đặt ở vị trí mà mọi người dễ thấy, dễ đọc”. Quy định này đặt ra yêu cầu 

nghiêm ngặt đối với trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc kiểm 

tra, tu sửa máy, thiết bị, nhà xưởng... Tuy nhiên, do luật không quy định cụ 

thể “ định kì” là bao lâu nên trong thực tế doanh nghiệp có thể thấy chưa cần 

thiết nên chưa kiểm tra, tu sửa... Để hạn chế sự tùy tiện của người sử dụng lao 

động cần thiết phải có những quy định “cứng” và cơ chế kiểm tra, giám sát thì 

mới đảm bảo hiệu quả của những quy định pháp luật. 

* Quy định về đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn lao động, vệ sinh lao 

động 

Những quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động được Nhà nước 

thống nhất quy định và tiêu chuẩn hóa.   

Hệ thống tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh lao động gồm hai loại: tiêu 

chuẩn cấp Nhà nước và tiêu chuẩn cấp ngành.  

Tiêu chuẩn cấp Nhà nước là tiêu chuẩn bắt buộc thi hành cho nhiều 

ngành, nhiều nghề trong phạm vi cả nước. Các tiêu chuẩn này do Chính phủ  

hoặc cơ quan được Chính phủ ủy quyền ban hành. Đối tượng áp dụng tiêu 

chuẩn này bao gồm tất cả các cơ sở tư nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh dịch 

vụ, nghiên cứu khoa học; các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội, lực 
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lượng vũ trang có sử dụng, vận chuyển, lưu giữ máy thiết bị, vật tư, chất 

phóng xạ, thuốc nổ, hóa chất, nhiên liệu, điện,... có sử  dụng lao động trên 

lãnh thổ Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế, không phân biệt quy mô tổ 

chức lớn hay nhỏ, nhiều hay ít lao động và người quản lý là công nhân Việt 

Nam hay nước ngoài.  

Tiêu chuẩn cấp ngành, cấp cơ sở là tiêu chuẩn do cơ quan quản lý cấp 

ngành ban hành phù hợp với các tiêu chuẩn của Nhà nước và có giá trị bắt 

buộc thi hành trong phạm vi đối tượng mà tiêu chuẩn quy định áp dụng.  

Dựa trên những tiêu chuẩn này, các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao 

động xây dựng hệ thống tiêu chuẩn cho phù hợp với đơn vị mình. Việc tuân 

theo những tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động do Chính phủ ban 

hành là đảm bảo cần thiết và quan trọng để phòng ngừa sự cố xảy ra. 

Điều 97- BLLĐ sửa đổi, bổ sung quy định: “ người sử dụng lao động 

phải đảm bảo nơi làm việc đạt tiêu chuẩn về không gian, độ thoáng, độ sáng, 

đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép về bụi, hơi, khí độc, phóng xạ, điện từ trường, 

nóng, ẩm, ồn, rung và các yếu tố có hại khác. Các yếu tố đó phải được định kì 

kiểm tra đo lường”. 

Quy định này nhằm thiết lập và bảo đảm nơi làm việc hợp lí, bảo vệ 

tốt nhất sức khỏe người lao động, cụ thể: 

- Máy móc, thiết bị bố trí khoa học, đảm bảo khoảng cách an toàn, 

phù hợp với trình tự gia công, vận chuyển và đi lại trong quá trình sản xuất. 

- Nhà xưởng cao ráo, đủ ánh sáng, không khí, nền nhà bằng phẳng, 

sạch sẽ, các chất thải, nước thải được xử lí đúng quy định. 

- Nơi làm việc có nội quy, quy trình làm việc an toàn hướng dẫn thao 

tác điều khiển, sử dụng máy móc đúng quy trình, kĩ thuật an toàn. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các quy định trên, vẫn 

phát sinh những vấn đề cần tiếp tục xem xét để sửa đổi, bổ sung. Pháp luật 

hiện hành mới chỉ quan tâm chú trọng 2 khâu cấp giấy phép nhập khẩu, việc 
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khai báo, đăng kí, xin cấp giấy phép và sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư 

và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động mà chưa quan tâm 

nhiều đến quy trình thiết kế, vận chuyển, lắp đặt, bảo quản. 

Việc quy định chưa đầy đủ, đồng bộ các quy định liên quan đã phần 

nào hạn chế hiệu quả của những quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao 

động đã được ban hành. 

Có thể nói, pháp luật lao động đã quy định rất cụ thể, chi tiết và khá 

toàn diện về trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc đảm bảo môi 

trường làm việc an toàn và vệ sinh. Theo đó, nơi làm việc (nhà xưởng, cơ sở 

sản xuất) phải được  đảm bảo về không gian, độ thoáng, độ sáng, nhiệt độ, âm 

thanh… theo tiêu chuẩn quy định. Việc xây dựng và duy trì một môi trường 

làm việc lí tưởng về điều kiện an toàn và vệ sinh phụ thuộc phần lớn vào khả 

năng tài chính của mỗi doanh nghiệp cũng như điều kiện kinh tế xã hội chung 

của đất nước. Trong điều kiện kinh tế- xã hội của nước ta hiện nay, việc xây 

dựng một môi trường lao động lí tưởng là bài toán khó của đa số các doanh 

nghiệp. Tuy nhiên với những quy định về đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động 

như trên, Pháp luật lao động đã đặt ra “giới hạn cứng”, xác định tiêu chuẩn tối 

thiểu cho các doanh nghiệp trong việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại 

nơi làm việc. Trên cơ sở đó, mỗi doanh nghiệp phụ thuộc vào năng lực của 

mình sẽ tạo lập một môi trường lao động đạt chuẩn trở lên. Bên cạnh đó, 

những quy định trên cũng đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt trong việc đảm bảo sự 

an toàn đối với các trang thiết bị lao động (máy móc, vật tư…). Theo đó, các 

bộ phận dễ gây nguy hiểm của các trang thiết bị phải được che chắn và gắn 

biển báo nguy hiểm; đồng thời các trang thiết bị  này phải được định kì kiểm 

tra, tu sửa... Có thể nói, các quy định trên nếu được tổ chức thực hiện tốt sẽ 

giúp cho việc thiết lập môi trường lao động thuận lợi, hạn chế đến mức thấp 

nhất tai nạn lao động có thể xảy ra. 
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2.1.2. Các quy định về an toàn nghề nghiệp và bảo vệ sức khỏe của 

người lao động. 

Đảm bảo sự an toàn trong lao động và sức khỏe của người lao động là 

mục đích và ý nghĩa lớn nhất của những quy định về “An toàn lao động và vệ 

sinh lao động” trong pháp luật lao động. Chế định này đã điều chỉnh khá đầy 

đủ các vấn đề về đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động. Một trong những nội 

dung quan trọng của chế định này là những quy định về an toàn nghề nghiệp 

và bảo vệ sức khỏe của người lao động- chủ thể của quá trình lao động, sản 

xuất. 

Trước hết, pháp luật lao động xác định rõ các công việc, ngành nghề 

độc hại, nguy hiểm đối với người lao động. Đó là những công việc, ngành 

nghề tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của người lao 

động. Danh mục các công việc, ngành nghề nặng nhọc độc hại và công việc, 

ngành nghề đặc biệt nặng nhọc, độc hại được quy định tại Quyết Định số 

1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/09/2003 của Bộ LĐ- TBXH và Công 

Văn số 142/2012 ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Bộ LĐ- TBXH về bổ sung 

danh mục nghề độc hại, nguy hiểm.  

Việc quy định các công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại có ý nghĩa 

quan trọng trong pháp luật lao động nói chung, trong chế định “ an toàn lao 

động, vệ sinh lao động” nói riêng. Nó giúp phân định rõ ràng trách nhiệm của 

người sử dụng lao động khi bố trí, sắp xếp người lao động làm những công 

việc này cũng như là cơ sở để xây dựng các chế độ, phụ cấp độc hại đối với 

người lao động. Theo đó, việc xác định các công việc có yếu tố nguy hiểm 

độc hại như trên là cơ sở để pháp luật lao động quy định trách nhiệm của 

người sử dụng lao động- trước hết đó là trách nhiệm “trang bị phương tiện 

bảo vệ cá nhân cho người lao động”. 

Điều 100 và Điều 101 BLLĐ sửa đổi quy định về vấn đề này như sau: 

“Nơi làm việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại, dễ gây tai nạn lao động phải 
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được người sử dụng lao động trang bị phương tiện kĩ thuật, y tế và trang bị 

bảo hộ lao động thích hợp để đảm bảo ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố, tai 

nạn lao động” và “Người lao động làm công việc có yếu tố nguy hiểm, gây 

độc hại phải được cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, người sử dụng lao 

động phải đảm bảo các phương tiện bảo vệ cá nhân đạt tiêu chuẩn chất lượng 

và quy cách theo quy định của pháp luật” . 

 Phương tiện bảo vệ cá nhân là những dụng cụ phương tiện cần thiết 

mà người lao động phải được trang bị để sử dụng trong khi làm việc hoặc 

thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có các yếu tố nguy hiểm, độc hại khi các 

thiết bị an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc chưa thể loại trừ hết các yếu 

tố nguy hiểm độc hại. Phương tiện bảo vệ cá nhân trang bị cho người lao động 

phải phù hợp với việc ngăn ngừa có hiệu quả các tác hại của các yếu tố độc 

hại, nguy hiểm trong môi trường lao động nhưng dễ dàng trong sử dụng, bảo 

quản và không gây tác hại khác, phương tiện phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn 

chất lượng của Nhà nước quy định ( như: an toàn, vệ sinh, thuận tiện khi sử 

dụng và đẹp). 

Việc trang bị phương tiện bảo hộ lao động cá nhân đối với người lao 

động trong quá trình làm việc là loại quy định được đánh giá là mang lại hiệu 

quả khá tốt trong việc bảo vệ sức khỏe và sự an toàn tính mạng của người lao 

động. Không chỉ dừng lại ở những quy định của BLLĐ, vấn đề trang bị 

phương tiện bảo vệ cá nhân còn được cụ thể hóa trong các văn bản dưới luật 

như Nghị định số 06/CP, Nghị định  số 110/2002 /NĐ- CP sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 06/CP; Thông tư số 10/LĐ- TBXH- TT ngày 

28/5/1998 và Quyết định số 722/TLTBXH ngày 02/8/2000. Theo đó, việc 

trang bị phương tiện bảo hộ lao động đã cụ thể hóa quy định trên như sau:  

“1. Phải có đủ trang bị phương tiện kĩ thuật, y tế thích hợp như thuốc, 

bông, băng, băng ca, mặt nạ phòng độc, xe cấp cứu; 

2. Có phương án dự phòng xử lý các sự cố có thể xảy ra; 
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3. Phải tổ chức đội cấp cứu 

4. Đội cấp cứu và người lao động phải được thường xuyên tập luyện. 

Pháp luật còn dự liệu trường hợp đối với các đơn vị nhỏ như sau: “ 

Đối với các đơn vị nhỏ, người sử dụng lao động tự tổ chức hoặc liên kết với 

các đơn vị lân cận, các tổ chức cấp cứu của địa phương để giải quyết các sự 

cố khẩn cấp, nhưng vẫn phải tổ chức sơ cứu tại chỗ”.  

Người sử dụng lao động có trách nhiệm trang bị phương tiện, hướng 

dẫn sử dụng và định kì kiểm tra các phương tiện bảo hộ lao động cá nhân. 

Người sử dụng lao động phải tổ chức hướng dẫn người lao động sử dụng 

thành thạo các phương tiện bảo vệ cá nhân trước khi cấp phát và phải kiểm tra 

chặt chẽ quá trình sử dụng của người lao động. 

Các phương tiện bảo vệ cá nhân chuyên dùng có yêu cầu kĩ thuật cao 

như găng tay cách điện, ủng cách điện, mặt nạ phòng độc, dây an toàn, phao 

an toàn, sào cách điện…. Người sử dụng lao động cùng người lao động kiểm 

tra để bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng trước khi cấp phát. Đồng thời định kì 

kiểm tra trong quá trình sử dụng và mở sổ theo dõi. Các phương tiện bảo vệ 

cá nhân sử dụng ở nơi dễ gây nhiễm độc, nhiễm trùng, nhiều phóng xạ thì sau 

khi sử dụng phải khử trùng, khử độc, tẩy xạ đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh và 

phải định kì kiểm tra. Người lao động làm mất hoặc làm hư hỏng phương tiện 

bảo vệ cá nhân đó được trang bị mà không có lí do chính đáng thì phải bồi 

thường theo quy định. Người lao động có trách nhiệm giữ gìn phương tiện 

bảo vệ các nhân được giao cất giữ. Mặc dù pháp luật lao động đã quy định 

khá chặt chẽ về điều kiện được trang bị phương tiện bảo hộ lao động, yêu cầu 

về trang thiết bị nhưng trên thực tế để các trang thiết bị này có thể phát huy 

tối đa khả năng bảo vệ lao động, đòi hỏi sự tuân thủ chấp hành nghiêm ngặt 

của các bên liên quan trong quan hệ lao động mà chủ yếu ở đây là người sử 

dụng lao động và người lao động. 
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Đối với những nơi làm việc tiềm ẩn nguy cơ không an toàn, Khoản 2- 

Điều 99 BLLĐ sửa đổi, bổ sung quy định: “ người lao động có quyền từ chối 

làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn 

lao động đe dọa nghiệm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của mình và phải báo 

ngay với người phụ trách trực tiếp. Người sử dụng lao động không được buộc 

người lao động tiếp tục làm công việc đó hoặc trở lại nơi làm việc đó nếu 

nguy cơ chưa được khắc phục” 

Vấn đề vệ sinh sau khi làm việc được quy định như sau: đối với 

những nơi có yếu tố gây nhiễm độc, nhiễm trùng, khi hết giờ làm, người lao 

động “ phải được người sử dụng lao động bảo đảm các biện pháp khử độc, 

khử trùng, vệ sinh cá nhân”.  

Có thể nói đây là những quy định mang tính ưu việt của pháp luật về 

an toàn, vệ sinh lao động. Việc thực hiện tốt những quy định này là yếu tố 

trực tiếp đảm bảo sự an toàn tính mạng và sức khỏe cho người lao động, đặc 

biệt là những người làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm. Tuy nhiên, 

do ý thức, thói quen và tác phong của đại bộ phận người lao động ở nước ta 

hiện nay còn hạn chế nên những quy định này hầu như không được tuân thủ 

nghiêm chỉnh trong thực tế. Từ đó làm hạn chế tác dụng của quy định pháp 

luật trong thực tiễn, khiến chúng trở nên “ lý tưởng” về mặt lý thuyết. 

* Một trong những quy định đảm bảo an toàn nghề nghiệp và sức 

khỏe cho người lao động, đó là quy định về “khám sức khỏe”. Điều 102 

BLLĐ sửa đổi, bổ sung quy định: “ Người lao động được khám sức khỏe khi 

tuyển dụng và khám sức khỏe định kì theo chế độ quy định. Chi phí khám sức 

khỏe cho người lao động do người sử dụng lao động chịu”. Điều 7 và khoản 6 

, Điều 13- Nghị định 06/CP hướng dẫn chi tiết như sau: “ Phải khám sức khỏe 

cho người lao động, kể cả người học nghề, tập nghề, ít nhất một lần trong một 

năm, đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại thì ít nhất 6 tháng một 

lần. Việc khám sức khỏe phải do các đơn vị y tế Nhà nước thực hiện”. 



 

 37 

Những quy định trên một lần nữa cho thấy, pháp luật lao động nói 

chung, những quy định về an toàn và vệ sinh lao động nói riêng luôn dành sự 

ưu ái và hướng đến việc bảo vệ lợi ích tốt nhất cho bên yếu thế trong quan hệ 

lao động. Theo đó, vấn đề khám sức khỏe cho người lao động được đặt ra 

ngay từ khâu tuyển dụng và trong suốt quá trình lao động, người lao động 

được định kì kiểm tra sức khỏe. Từ đó sẽ kịp thời phát hiện các bệnh nghề 

nghiệp và có biện pháp khắc phục cũng như giải quyết quyền lợi cho người 

lao động. Đặc biệt, việc mở rộng đối tượng được khám sức khỏe đến “người 

học nghề, tập nghề” đã thể hiện tính ưu việt và nhân đạo của pháp luật lao 

động Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đó, quy định trên còn 

tồn tại một số bất cập. Đó là quy định “ việc khám sức khỏe phải do các đơn 

vị y tế Nhà nước thực hiện”. Quy định này gây rất nhiều trở ngại và khó khăn 

đối với các cơ sở lao động cũng như các đơn vị y tế Nhà nước. Trước hết, 

chúng ta đều thấy rằng các đơn vị y tế Nhà nước thường tập trung nhiều ở các 

thành phố lớn ( Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh…). Còn lại, sự phân bố các 

đơn vị y tế Nhà nước được thực hiện theo nguyên tắc phân tuyến theo đơn vị 

hành chính ( ví dụ: 01 đơn vị hành chính cấp huyện, cấp tỉnh  có 01 bệnh viện 

đa khoa tuyến huyện, tỉnh…). Và tất cả các đơn vị y tế đều đặt ở trung tâm 

khu dân cư. Trong khi đó, các cơ sở lao động lại thường được xây dựng ở các 

vùng ven đô hoặc tập trung thành các “ đặc khu” ( các khu công nghiệp, khu 

chế xuất…) tách biệt hẳn với khu dân cư. Bên cạnh đó, sự phân bố các doanh 

nghiệp không theo nguyên tắc hành chính mà chủ yếu theo tính toán của nhà 

đầu tư cũng như theo quy hoạch vĩ mô… Từ đó, dẫn đến tình trạng trên một 

địa bàn nhất định có thể tập trung rất đông các cơ sở sản xuất kinh doanh ( ví 

dụ: tỉnh Đồng Nai, Bình Dương…). Do đó, khi một hoặc nhiều cơ sở sản xuất 

kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp có số lượng công nhân lớn thực hiện 

việc khám sức khỏe cho người lao động thì sẽ gây quá tải cho đơn vị y tế Nhà 

nước ở khu vực đó và làm tiêu phí nhiều thời gian của doanh nghiệp, ảnh 
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hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp… Như vậy, quy 

định trên thường chỉ dễ thực hiện đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và ở 

những địa bàn tập trung nhiều đơn vị y tế Nhà nước. Do đó, pháp luật cần có 

sự điều chỉnh vấn đề trên phù hợp hơn để phát huy tính khả thi của quy phạm 

luật, có thể là cho phép cả các đơn vị y tế ngoài Nhà nước đủ tiêu chuẩn tham 

gia vào việc khám sức khỏe cho người lao động và trao quyền chủ động lựa 

chọn cho các doanh nghiệp… 

* Vấn đề chăm lo sức khỏe cho người lao động không chỉ thể hiện ở 

quy định kiểm tra và khám sức khỏe định kì mà pháp luật lao động còn quy 

định một “cơ chế thường trực” đảm bảo việc chăm lo sức khỏe cho người lao 

động- đó là quy định về số cán bộ làm công tác y tế trong doanh nghiệp: “ Tất 

cả các DN đều phải tổ chức bộ phận hoặc bố trí cán bộ làm công tác y tế 

doanh nghiệp đảo đảm thường trực theo ca sản xuất và sơ cứu, cấp cứu có 

hiệu quả. Số lượng và trình độ cán bộ y tế tuỳ thuộc vào số lao động và tính 

chất đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng phải đảm 

bảo yêu cầu tối thiểu sau đây:   

Bảng 2.1 Các doanh nghiệp có nhiều yếu tố độc hại:  

Số người lao động Cán bộ Y tế 

Dưới 150 lao động   1 y tá 

Từ 150 đến 300 lao động ít nhất một y sĩ (hoặc trình độ tương đương). 

Từ 301 đến 500 lao động   một bác sĩ và một y tá.  

 

Từ 501 đến 1.000 lao 

động 

một bác sĩ và mỗi ca làm việc phải có một y  

tá. 

Trên 1.000 lao động   

 

thành lập trạm y tế (hoặc ban, phòng) riêng 

   

Nguồn : Trung tâm kiểm định và huấn luyện an toàn lao động Thành 

phố Hồ Chí Minh 
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Bảng 2.2 Các doanh nghiệp có ít yếu tố độc hại:  

Số người lao động Cán bộ Y tế 

Dưới 300 lao động   1 y tá  

 

Từ 300 đến 500 lao động   một y sĩ và một y tá.  

 

Từ 501 đến 1.000 lao động   bác sĩ và một y sĩ  

 

Trên 1.000 lao động phải có trạm y tế (hoặc ban, phòng) 

riêng 

Nguồn : Trung tâm kiểm định và huấn luyện an toàn lao động Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Trong trường hợp thiếu cán bộ y tế có trình độ theo yêu cầu thì có thể 

hợp đồng với cơ quan y tế địa phương để đáp ứng việc chăm sóc sức khoẻ tại 

chỗ [30]. 

* Bên cạnh đó, để đảm bảo sức khỏe cho người lao động, Pháp luật về 

an toàn, vệ sinh lao động còn quy định về vấn đề “ bồi dưỡng bằng hiện vật”.  

Người lao động không phân biệt giới tính, tuổi tác, nơi làm việc khi 

làm công việc có yếu tố nguy hại vượt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép thì được 

hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật. 

Khi áp dụng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật phải tuân thủ các nguyên 

tắc sau  đây:  

- Công việc, môi trường có yếu tố, mức độ độc hại như nhau thì mức 

bồi dưỡng ngang nhau;  

- Hiện vật dùng để bồi dưỡng phải là những loại thực phẩm, hoa quả, 

nước giải khát ... góp phần phục hồi sức khỏe, tăng sức đề kháng của cơ thể, 

giảm bớt khả năng xâm nhập của chất độc vào cơ thể hoặc giúp cho quá trình 

thải nhanh chất độc ra ngoài.  
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- Cấm trả tiền thay bồi dưỡng bằng hiện vật và việc bồi dưỡng phải 

được thực hiện tại chỗ theo ca làm việc. 

Như vậy, pháp luật lao động đã có những quy định rất chặt chẽ, đầy 

đủ về việc bảo đảm an toàn nghề nghiệp và bảo vệ sức khỏe cho người lao 

động. Những quy định này nếu được triển khai và thực hiện nghiêm túc trong 

thực tế sẽ mang lại hiệu quả cao không chỉ về mặt bảo vệ sức khỏe, tính mạng 

của người lao động mà còn góp phần giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh 

nghề nghiệp. 

2.1.3. Các quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi  

Làm việc và nghỉ ngơi một cách hợp lý có ý nghĩa to lớn trong việc 

đảm bảo sức khỏe của người lao động cũng như góp phần tái sản xuất sức lao 

động và tăng năng suất, hiệu quả công việc. Tuy nhiên, trong điều kiện nền 

kinh tế thị trường, và đặc điểm của thị trường lao động Việt Nam hiện nay, “ 

thời giờ làm việc” và “ thời giờ nghỉ ngơi” bị chi phối bởi nhiều yếu tố, vượt 

ra khỏi khuôn khổ “chuẩn” của pháp luật lao động. Mặt khác, thống kê cho 

thấy, các tại nạn lao động thường xảy ra vào cuối ngày, cuối ca làm việc hoặc 

khi lao động làm thêm giờ, do cường độ lao động căng thẳng, vượt quá giới 

hạn sức chịu đựng của sức khỏe người lao động… Lúc này, xuất hiện các 

động tác thiếu chính xác, phản xạ chậm nên không xử lý kịp thời đối với các 

tình huống, sự cố do đó rất dễ dẫn đến tai nạn lao động. Việc quy định về thời 

giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi hợp lí sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe, an toàn 

tính mạng cho người lao động. 

 Do vậy, quy định về “ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi” dưới góc 

độ đảm bảo “ an toàn lao động, vệ sinh lao động” là một vấn đề hết sức cần 

thiết và quan trọng. 

Việc xây dựng những quy định về thời giờ làm việc dựa trên cơ sở 

nghiên cứu khoa học về giới hạn sức chịu đựng tối đa của người lao động nói 

chung, của người lao động trong các lĩnh vực đặc thù nói riêng. Do đó, người 



 

 41 

sử dụng lao động cần tuân thủ nghiêm ngặt những quy định trên nhằm đảm 

bảo quyền lợi cho người lao động. 

2.1.3.1. Thời giờ làm việc  

* Thời giờ làm việc tiêu chuẩn  

  Thời giờ làm việc tiêu chuẩn là loại thời giờ làm việc áp dụng cho 

đại bộ phận những người lao động làm việc trong điều kiện lao động, môi 

trường lao động bình thường, bao gồm các loại thời giờ được liệt kê tại Khoản 

3 Điều 3 Nghị định 195/CP ngày 31/12/1994 quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ 

ngơi.  

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 68 BLLĐ thì “ thời giờ làm việc 

không quá 8 giờ trong một ngày hoặc 48 giờ trong một tuần”. Quy định này 

là cơ sở pháp lý vững chắc bảo vệ quyền lợi cho người lao động, đảm bảo tái 

sản xuất sức lao động, ngăn chặn các hậu quả có thể xảy ra, đồng thời đảm 

bảo lợi ích lâu dài cho người sử dụng lao động. Trên cơ sở quy định này, các 

bên thỏa thuận thời gian làm việc trong hợp đồng lao động hay thỏa ước lao 

động tập thể không được cao hơn mức thời gian định.  

Ngoài ra, Nhà nước luôn khuyến khích các đơn vị sử dụng lao động 

áp dụng số giờ làm việc thấp hơn mức tối đa trên. Theo Quyết định 

188/1999/QĐ-TTg về thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ, các đơn vị hành 

chính, sự nghiệp áp dụng mức 40 giờ/tuần. Quy định này thể hiện và góp 

phần vào xu hướng khuyến khích giảm giờ làm cho người lao động nhằm 

đảm bảo tăng cường sức khỏe, đời sống tinh thần cũng như khả năng tái sản 

xuất sức lao động cho người lao động. Dự thảo BLLĐ quy định “Nhà nước 

khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ” (Điều 

109). Quy định trên đã ấn định số giờ làm việc tối đa được áp dụng đối với 

người lao động  theo ngày hoặc tuần (8h/ngày hoặc 48 h/tuần). Việc xác định 

rõ, cụ thể số lượng giờ làm việc tiêu chuẩn như trên dựa trên cơ sở các nghiên 
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cứu khoa học về thể trạng sức khỏe, thể lực, khả năng chống chịu của sức lao 

động... của người Việt Nam. Như vậy, so với một số nước trong khu vực, số 

giờ làm việc tiêu chuẩn của người lao động nước ta là tương đương ( nước 

Philippine quy định : “ thời giờ làm việc không quá 8 giờ mỗi ngày”; nước 

Singapore quy định: “ không được đòi hỏi người làm công làm việc quá 8 giờ 

một ngày hoặc quá 44 giờ một tuần”…)  

* Thời giờ làm việc rút ngắn.  

Thời giờ làm việc rút ngắn là loại thời giờ làm việc có độ dài ngắn 

hơn thời giờ làm việc bình thường mà vẫn hưởng đủ lương.  

Theo quy định tại khoản 2- Điều 68 BLLĐ thì thời giờ làm việc hàng 

ngày được rút ngắn từ 1 đến 2 giờ so với thời giờ làm việc tiêu chuẩn. Đối 

tượng áp dụng quy định này là một số lao động đặc biệt như: người làm các 

công việc trong điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 

người lao động nữ; lao động chưa thành niên; lao động khuyết tật; và lao 

động cao tuổi. Điều kiện áp dụng quy định này là những công việc, những 

nghề với điều kiện lao động loại V, hoặc loại VI (lao động rất nặng nhọc, rất 

độc hại và rất căng thẳng thần kinh tâm lý xúc cảm, trạng thái chức năng cơ 

thể ở cao của ngưỡng bệnh lý). Do đó hai trường hợp này phải có thời giờ làm 

việc, nghỉ ngơi hợp lý trong ca mới tránh được các tai biến về bệnh tật và 

giảm tai nạn lao động. Người làm việc  được rút ngắn giờ làm việc được trả 

đủ lương, phụ cấp (nếu có) và các chế độ khác theo quy định.  

Nhìn chung, so với các nước trong khu vực và trên thế giới, quy định 

về thời giờ làm việc rút ngắn của pháp luật Việt Nam là quy định khá tiến bộ 

nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của những người lao động trong những hoàn 

cảnh đặc biệt. Đây cũng là sự thể hiện tính nhân đạo của pháp luật xã hội chủ 

nghĩa nói chung.  

* Thời giờ làm thêm   
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  Theo quy định tại Điều 69 BLLĐ và khoản 2 Điều 1 Nghị định 

109/2002/NĐ-CP thì thời giờ làm thêm không được vượt quá 4 giờ trong một 

ngày. Trong trường hợp quy định thời giờ làm việc theo tuần thì tổng hợp thời 

giờ làm việc bình thường và thời giờ làm thêm trong một ngày không vượt 

quá 12 giờ. Tổng số giờ làm thêm trong một năm không quá 200 giờ, trường 

hợp đặc biệt được làm thêm không được quá 300 giờ trong một năm. Đối với 

công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người lao động không được 

làm thêm quá 3 giờ/ngày, tổng thời gian làm thêm trong tuần không quá 9 

giờ. BLLĐ cũng quy định hạn chế làm thêm đối với các đối tượng như lao 

động nữ có thai từ tháng thứ bảy hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi 

(Khoản 1 Điều 115 BLLĐ); lao động chưa thành niên trừ một số nghề Bộ Lao 

động-TBXH quy định (Khoản 2 Điều 122 BLLĐ); người tàn tật đã bị suy 

giảm khả năng lao động từ 51% trở lên (Điều 127 BLLĐ).  

 Với việc quy định cụ thể số giờ làm thêm tối đa được phép áp dụng, 

Luật lao động và văn bản hướng dẫn đã đặt ra một giới hạn “ cứng”  mà người 

sử dụng lao động buộc phải tuân thủ khi yêu cầu người lao động làm thêm 

giờ. Đây cũng là cơ sở pháp lý để người lao động đấu tranh với những vi 

phạm của chủ sử dụn lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Tuy 

nhiên, quy định trên cũng bộc lộ hạn chế, bất cập nhất định. Đó là quy định về 

thời gian làm thêm trong trường hợp giờ làm việc tính theo tuần. Theo quy 

định tại khoản 1 Điều 68 BLLĐ thì “ thời giờ làm việc không quá 48/ tuần ”. 

Điều 69 BLLĐ quy định về làm thêm giờ trong trường hợp này như sau : 

“ Trong trường hợp quy định thời giờ làm việc theo tuần thì tổng hợp thời giờ 

làm việc bình thường và thời giờ làm thêm trong một ngày không vượt quá 12 

giờ ”. Như vậy, khi muốn huy động người lao động làm thêm giờ, người sử 

dụng lao động phải quy số giờ làm việc theo tuần ra trung bình một ngày để 

làm cơ sở tính “tổng thời giờ làm thêm bình thường và thời giờ làm thêm 

trong một ngày không vượt quá 12 giờ ”. Tuy nhiên, việc quy đổi này không 
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phải lúc nào cũng dễ thực hiện ( tổng số giờ không chẵn...). Từ dó dẫn đến 

khó khăn cho doanh nghiệp khi áp dụng. Thiết nghĩ, khi đã áp dụng thời giờ 

làm việc theo tuần thì luật cũng nên quy định thời giờ làm thêm theo tuần cho 

thống nhất. 

Trên thực tế, để nhằm tối đa hóa lợi nhuận, tránh việc phải tuyển thêm 

lao động, nhiều người sử dụng lao động đã cố tình vi phạm các quy định về 

làm thêm giờ. Tình trạng này diễn ra phổ biến ở hầu hết các doanh nghiệp. Để 

khắc phục thực trạng trên, dự thảo BLLĐ lần thứ 3 ngày 27/3/2012 ( Điều 

104) và dự thảo BLLĐ lần thứ tư ngày 22/5/2012 ( Điều 108) đã đưa ra quy 

định về mức giới hạn thời giờ làm thêm theo tháng (không quá 30 giờ trong 

một tháng).  

* Thời giờ làm việc ban đêm  

  Thời giờ làm việc ban đêm là thời giờ làm việc tính từ 22 giờ đến 6 

giờ hoặc từ 21 giờ đến 5 giờ tuỳ theo vùng khí hậu và được hưởng phụ cấp 

làm thêm.  

Theo Điều 6 Nghị định 195/CP, thời giờ làm việc ban đêm được tính 

từ 22 giờ đến 6 giờ (đối với khu vực từ Thừa Thiên Huế trở ra Bắc) và từ 21 

giờ đến 5 giờ (đối với khu vực từ Quảng Nam - Đà Nẵng trở về phía Nam). 

Các đối tượng thuộc trường hợp cấm hoặc bị hạn chế làm thêm giờ cũng 

thuộc các đối tượng không được hoặc hạn chế làm thêm ban đêm. 

 * Thời giờ làm việc linh hoạt  

  Thời giờ làm việc linh hoạt là thời giờ làm việc cho phép người lao 

động lựa chọn số giờ làm việc trong một ngày, một tuần hoặc được giao việc 

làm ở nhà…Loại thời giờ làm việc này khó áp dụng trong điều kiện tổ chức 

sản xuất và lao động theo dây chuyền khép kín nhưng lại phù hợp với lao 

động giản đơn thủ công trong thương mại và dịch vụ. Hiện nay, làm việc theo 

chế độ thời giờ làm việc linh hoạt đang được áp dụng phổ biến ở các nước 

phát triển phương Tây như Nauy (chiếm 26%), Hà Lan (chiếm 33% số người 
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lao động), Australia, Anh, Thụy Điển… (chiếm trên 20%). Ở Việt Nam, 

BLLĐ quy định về thời giờ làm việc linh hoạt áp dụng cho một số đối tượng 

sau:  

  - Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi của những người làm hợp 

đồng không trọn ngày, không trọn tuần, làm khoán do người lao động và 

người sử dụng lao động thoả thuận (Điều 81 BLLĐ).  

- Nhà nước có chính sách khuyến khích người sử dụng lao động tạo 

điều kiện để người lao động nữ có việc làm thường xuyên, áp dụng rộng rãi 

chế độ làm việc theo thời gian biểu linh hoạt, làm việc không trọn ngày, 

không trọn tuần, giao việc tại nhà (Khoản 1 Điều 109 BLLĐ).  

- Năm cuối trước khi nghỉ hưu, người lao động cao tuổi được rút ngắn 

thời giờ làm việc hàng ngày hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn 

ngày, không trọn tuần (Điều 123 BLLĐ).  

- Người lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật cao có quyền kiếm 

việc làm hoặc kiêm chức trên cơ sở giao kết nhiều hợp đồng lao động với 

nhiều người sử dụng lao động, với điều kiện đảm bảo thực hiện các hợp đồng 

đã kí kết hoặc phải bảo với người sử dụng lao động biết (Điều 129 BLLĐ).  

Như vậy, pháp luật lao động hiện hành quy định giới hạn việc sử dụng 

lao động làm thêm giờ nhằm bảo vệ sức khỏe và an toàn lao động cho người 

lao động. Theo khuyến nghị của FES, làm thêm giờ quá mức có thể gây nguy 

hiểm tới sức khỏe người lao động và tăng nguy cơ xảy ra tai nạn lao động sau 

giờ làm việc thứ 9 hoặc 10. Các nghiên cứu cho thấy việc bắt buộc làm thêm 

giờ liên quan đến việc tỉnh táo, tăng mệt mỏi, chức năng nhận thức giảm, tăng 

tỉ lệ bị thương, thời gian căng thẳng tột độ, đau dạ dày hoặc khó chịu và đau 

ngực. Thực tế ở các doanh nghiệp hoạt động phụ thuộc thời vụ, làm hàng gia 

công, hàng xuất theo đơn đặt hàng… việc huy động làm thêm giờ, tăng ca liên 

tục đã vi phạm quy định về thời giờ làm thêm và nhiều doanh nghiệp, nhất là 
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doanh nghiệp FDI không trả lương làm thêm giờ, gây ra phản ứng tập thể và 

là một trong những nguyên nhân xảy ra đình công của người lao động.  

Tuy nhiên, theo một nghiên cứu, các quốc gia trong khu vực ASEAN 

và các khu vực khác có những giới hạn thời gian làm ngoài giờ cao hơn nhiều, 

cho thấy Việt Nam có các giới hạn hợp pháp ( hàng năm) thấp nhất trong khu 

vực. Điều này phần nào ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh của Việt Nam. Từ 

đó, đặt ra yêu cầu đối với các nhà lập pháp trong việc nghiên cứu một chính 

sách tối ưu về vấn đề “làm thêm” sao cho vừa đáp ứng được nhu cầu sử dụng 

lao động của doanh nghiệp vừa đảm bảo sức khỏe người lao động và khả 

năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. 

Bảng 2.3 Giờ làm việc tối đa cho phép của một số nước 

Quốc gia Mức tối đa cho phép( giờ/ tuần) 

Thông 

thường 

Ngoài giờ 

 Tuần tháng năm 

Hoa kì 40 không không Không 

Trung Quốc 40 36 156 1.872 

Thái Lan 48 36 156 1.872 

Malaysia 48 24 104 1.248 

Singapore 40- 45 17 72 864 

Đức 48 12 48 624 

Pháp 39 9 36 468 

Việt Nam 48 20 25 300 

 

Nguồn : Phòng thương mại Châu Âu tại Việt Nam (Eropean Champer 

of Commerce in Viet Nam) 
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2.1.3.2. Thời giờ nghỉ ngơi    

* Thời giờ nghỉ có hưởng lương  

- Thời giờ nghỉ giữa ca, nghỉ chuyển ca 

Điều 71 BLLĐ và Điều 7 Nghị định 195/CP quy định cụ thể về thời 

giờ nghỉ giữa ca, nghỉ chuyển ca làm việc của người lao động như sau: “ 

người lao động làm việc 8 giờ liên tục trong điều kiện bình thường hoặc làm 

việc 7 giờ, 6 giờ liên tục trong trường hợp được rút ngắn thời giờ làm việc thì 

được nghỉ ít nhất 30 phút tính vào giờ làm việc. người làm theo ca được nghỉ 

ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca khác. Người làm việc ca đêm được 

nghỉ giữa ca ít nhất 45 phút, tính vào giờ làm việc”.  

- Nghỉ hàng tuần, hàng tháng, hàng năm 

 Về nghỉ hàng tuần, hàng tháng, Điều 72 BLLĐ quy định: người lao 

động được nghỉ ít nhất 01 ngày/ tuần ; 04 ngày/ tháng. 

 Việc nghỉ hàng năm được quy định như sau ( Điều 74 BLLĐ): 

người lao động có 12 tháng làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với một 

người sử dụng lao động thì được nghỉ hàng năm, hưởng nguyên lương:  

+ 12 ngày làm việc, đối với người làm công việc trong điều kiện bình 

thường.  

+ 14 ngày làm việc, đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm hoặc làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt và 

đối với người dưới 18 tuổi.  

+ 16 ngày làm việc, đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, 

độc hại, nguy hiểm, người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ở 

những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt.  

+ Ngoài ra số ngày nghỉ hàng năm còn được tính theo thâm niên làm 

việc. Cứ 5 năm làm việc cho doanh nghiệp hoặc một người sử dụng lao động 

thì được tính nghỉ thêm một ngày.  
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Việc quy định về thời gian nghỉ giữa ca, chuyển ca, nghỉ hàng tuần, 

hàng tháng, hàng năm là rất cần thiết bởi sức khỏe của con người nói chung, 

sức lao động của người lao động nói riêng là có giới hạn, cần được nghỉ ngơi 

hợp lý để đảm bảo duy trì và bù đắp những hao tổn sau một thời gian làm việc 

liên tục nhất định. Việc ấn định số lượng thời gian nghỉ giữa ca, chuyển ca, 

nghỉ hàng năm cụ thể như trên vừa tạo ra một “ quy chuẩn ” bắt buộc với 

người sử dụng lao động, vừa là cơ sở để người lao động đấu tranh bảo vệ 

quyền lợi của mình trước những vi phạm của giới chủ. Tuy nhiên, quy định về 

thời gian nghỉ hàng tuần, hàng tháng mang tính mở như trên cũng tạo ra kẽ hở 

để các doanh nghiệp lạm dụng. Điều luật đặt ra mức tối thiểu (“ ít nhất ”) là 

nhằm khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng từ mức đó trở lên nhưng 

thực tế, để tận dụng sức lao động của người lao động, tăng năng suất, hiệu 

suất công việc, người sử dụng lao động thường chỉ áp dụng mức tối thiểu 

trong khuôn khổ pháp lý nói trên. Và trên thực tế, ở Việt Nam thời gian nghỉ 

giữa giờ của người lao động còn thường bị cắt xén, có nơi còn không được 

nghỉ giữa ca. Tình trạng bớt xén thời giờ nghỉ giữa ca không chỉ diễn ra tại 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tình trạng này có xảy ra ở phổ biến tại các 

doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đặc biệt là các 

công ty sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài. Điều này đặt ra yêu cầu về một cơ 

chế hữu hiệu để đảm bảo hiệu quả thực thi của những quy định trên. Đối với 

những quy định về nghỉ hàng năm, có thể khẳng định rằng việc quy định điều 

kiện nghỉ hàng năm ở mỗi quốc gia là khác nhau bởi nó phụ thuộc vào điều 

kiện kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, với trình độ phát triển 

kinh tế- xã hội còn chưa cao nên quy định về nghỉ hàng năm như trên khá là 

hợp lý.  

- Nghỉ lễ, tết 

Theo quy định tại Điều 73 BLLĐ người lao động được nghỉ làm việc, 

hưởng nguyên lương những ngày lễ, tết sau: Tết dương lịch: một ngày (ngày 
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1 tháng 1 dương lịch); Tết âm lịch: bốn ngày (một ngày cuối năm và ba ngày 

đầu năm âm lịch);  Ngày giỗ tổ Hùng Vương: 1 ngày (ngày 10 tháng 3 âm 

lịch); Ngày chiến thắng: một ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch); Ngày quốc 

tế lao động: một ngày (ngày 1 tháng 5 dương lịch); Ngày quốc khánh: một 

ngày (ngày 2 tháng 9 dương lịch). Nếu những ngày nghỉ nói trên trùng vào 

ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo. 

Ngoài ra theo quy định tại Điều 8- Nghị định 195/CP thì người lao động là 

người nước ngoài còn được nghỉ thêm 01 ngày tết cổ truyền và 01 ngày Quốc 

khánh của nước họ. 

Như vậy, số ngày nghỉ lễ, tết của người lao động nước ta là 09 ngày 

trong một năm. So với tổng số ngày nghỉ lễ, tết của các nước có cùng văn hóa 

trong khu vực thì số lượng ngày nghỉ lễ, tết như trên của nước ta vào loại 

trung bình (Brunei: 8 ngày mỗi năm, Indonesia: 14 ngày, Philippin: 13 ngày, 

Malaysia: 10 ngày). Khi xây dựng Dự thảo Bộ luật lao động, có ý kiến cho 

rằng nên tăng tổng số ngày nghỉ lễ, tết lên thành 10 ngày, trong đó tăng thêm 

01 ngày nghỉ tết âm lịch. Có thể nói quy định về nghỉ lễ, tết như vậy là rất phù 

hợp.  

- Nghỉ về việc riêng  

Theo quy định tại Điều 78 BLLĐ, người lao động được nghỉ việc 

riêng trong những trường hợp sau: Kết hôn, nghỉ 3 ngày ; Con kết hôn, nghỉ 

một ngày ; Bố, mẹ (kể cả bên chồng và bên vợ) chết, vợ hoặc chồng chết, con 

chết, nghỉ 3 ngày.  

Quy định về việc người lao động được nghỉ làm việc mà vẫn hưởng 

nguyên lương khi gặp những biến động trong cuộc sống như trên là rất tiến 

bộ, phù hợp với tâm lý người lao động và đạo đức, truyền thống dân tộc Việt 

Nam. Tuy nhiên, trên thực tế, khi gặp những trường hợp nêu trên, người lao 

động trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp, cơ quan Nhà nước, tổ chức 
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chính trị- xã hội thường nghỉ nhiều hơn so với quy định. Điều này xuất phát 

từ đặc thù công việc và tính chất „„Nhà nước” của các đơn vị trên. 

* Thời giờ nghỉ không hưởng lương 

Điều 79 BLLĐ và Điều 121 Khoản 2 Dự thảo BLLĐ đều quy định: “ 

Người lao động có thể thỏa thuận với Người sử dụng lao động để nghỉ không 

hưởng lương”.  

Quy định về chế độ nghỉ không hưởng lương đáp ứng được nhu cầu 

nghỉ ngơi của người lao động.  

2.1.4. Các quy định về khắc phục hậu quả tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp. 

Khi làm việc trong điều kiện lao động không đảm bảo các tiêu chuẩn 

an toàn, vệ sinh lao động cho phép, người lao động phải đối mặt với các yếu 

tố nguy hiểm, độc hại như vật rơi, đổ, cháy nổ, tiếng ồn, rung, xóc… Đây là 

nguy cơ trực tiếp dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về tính mạng, sức 

khỏe của người lao động. Những hậu quả đó có thể là các tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp, tuổi thọ nghề nghiệp bị rút ngắn, khả năng lao động suy 

giảm… Nhằm hạn chế những hậu quả nói trên, pháp luật về an toàn, vệ sinh 

lao động đã xác lập cơ chế khắc phục những hậu quả trên thông qua các quy 

phạm pháp luật được quy định tại BLLĐ và Luật bảo hiểm xã hội, và các văn 

bản hướng dẫn, cụ thể: 

Những trường hợp được coi là tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

(TNLĐ, BNN): 

Điều 105- BLLĐ sửa đổi quy định: “Tai nạn lao động là tai nạn gây 

tổn thương cho bất kì bộ phận, chức năng nào của cơ thể người lao động 

hoặc gây tử vong, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với công việc, 

nhiệm vụ được giao” . 

Như vậy, theo quy định trên, một tai nạn được coi là TNLĐ khi thỏa 

mãn các điều kiện sau: 
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- Gây ra hậu quả nhất định đối với người lao động như : tổn thương 

cho bất kì bộ phận, chức năng nào của cơ thể ; hoặc tử vong. 

- Xảy ra trong quá trình lao động. 

- Gắn liền với công việc, nhiệm vụ được giao. 

Quy định như trên khá chung chung, vẫn tồn tại một số bất cập, dẫn 

đến khó xác định một TNLĐ cụ thể trong thực tế.  

Thứ nhất, về yếu tố “ hậu quả”: ngoài trường hợp tai nạn dẫn đến tử 

vong, còn lại theo quy định trên, chúng ta có thể hiểu bất cứ một tai nạn nào 

gây tổn thương cho bất kì bộ phận, chức năng nào của cơ thể đều được coi là 

TNLĐ mà không phân biệt mức độ tổn thương cao hay thấp. Trong khi đó, 

theo khoản 3 Điều 107 BLLĐ sửa đổi và trong văn bản hướng dẫn ( Thông tư 

10/2003/TT- BLĐTBXH ngày 18/4/2003 về chế độ bồi thường và trợ cấp đối 

với người lao động bị TNLĐ, BNN- Sau đây gọi tắt là Thông tư 10/2003) thì 

chỉ những trường hợp mức độ tổn thương ( mức độ suy giảm khả năng lao 

động) từ 5% trở lên mới được hưởng bồi thường và trợ cấp theo chế độ 

TNLĐ, BNN. Từ đó, chúng ta có thể hiểu: mọi tai nạn trong lao động đều 

được coi là TNLĐ nhưng không phải tất cả TNLĐ đều được hưởng bồi 

thường và trợ cấp. Như vậy, luật và văn bản dưới luật đã đề cập đến hai loại 

TNLĐ (TNLĐ bất kì và TNLĐ được hưởng bồi thường, trợ cấp) trong khi 

pháp luật chỉ điều chỉnh về một loại ( TNLĐ được hưởng bồi thường và trợ 

cấp). Điều này ảnh hưởng đến sự thống nhất và tính triệt để của luật và các 

văn bản hướng dẫn.  

Thứ hai, Điều 105 BLLĐ sửa đổi chỉ đưa ra điều kiện xác định 

TNLĐ, đó là xảy ra “trong quá trình lao động” nhưng không có quy định cụ 

thể. Văn bản hướng dẫn- Thông tư 10/2003 cũng không cụ thể hóa khái niệm 

này mà dường như đồng nhất nó với “ trong thời gian làm việc”. Tuy nhiên, 

Thông tư cũng đã có quy định cụ thể hơn. Tại điểm a mục 1 phần II của 

Thông tư đề cập đến cả thời gian giải quyết các nhu cầu cần thiết như: nghỉ 
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giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, vệ sinh, thời gian chuẩn bị và kết 

thúc công việc…; tai nạn do những nguyên nhân khách quan như thiên tai, 

hỏa hoạn và các trường hợp rủi ro khác gắn liền với công việc, nhiệm vụ lao 

động… 

Ngoài ra, Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2005 cũng quy định các 

trường hợp được coi là TNLĐ gồm: 

- Bị tai nạn trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, kể cả làm việc ngoài 

giờ do yêu cầu của người sử dụng lao động; 

- Bị tai nạn ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu 

của người lao động; 

- Bị tai nạn trên tuyến đường đi và về từ nơi từ nơi ở đến nơi làm việc. 

Như vậy, để áp dụng và xác định chính xác TNLĐ, cần thiết phải kết 

hợp giữa BLLĐ và Luật BHXH cùng các văn bản hướng dẫn để đảm bảo 

quyền lợi cho người lao động. 

Về việc xác định BNN, Điều 106 BLLĐ quy định: “Bệnh nghề nghiệp 

là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối 

với người lao động. Danh mục các loại bệnh nghề nghiệp do Bộ y tế và Bộ 

lao động thương binh và xã hội ban hành sau khi lấy ý kiến của Tổng liên 

đoàn lao động Việt Nam và đại diện của người sử dụng lao động”. 

Tại Thông tư 10/2003, khái niệm BNN cũng thống nhất với quy định 

của BLLĐ. Như vậy, chúng ta thấy việc xác định BNN hoàn toàn mang tính 

mở. Điều này sẽ giúp các cơ quan có thẩm quyền chủ động và cập nhật trong 

việc xác định các BNN phù hợp với tình hình thực tiễn đời sống sản xuất kinh 

doanh. Hiện nay, theo phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 10/2003 thì hiện 

nay có 21 loại bệnh được xếp vào danh mục Bệnh nghề nghiệp quy định tại 

phụ lục 1 ban hành kèm theo TTLB 08/TTLB ngày 19/5/1976, TTLB số 

29/TTLB ngày 25/12/1991 và Quyết định số 167/BYT- QĐ.  
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Người lao động bị TNLĐ, BNN phải gánh chịu những tổn thất nặng 

nề về sức khỏe, tinh thần và kinh tế. Do vậy, việc khắc phục hậu quả TNLĐ, 

BNN là rất cần thiết. Việc khắc phục đó được thể hiện ở chế độ bồi thường và 

trợ cấp cho người lao động bị TNLĐ, BNN. 

Theo quy định tại Điều 107 BLLĐ và tại Thông tư 10/2003/TT- 

BLĐTBXH, người lao động khi bị TNLĐ hoặc BNN được hưởng các quyền 

lợi như sau: 

- Được người sử dụng lao động thanh toán các khoản chi phí y tế và 

tiền lương từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định thương tật; 

- Được nhận đủ tiền lương trong thời gian điều trị TNLĐ hoặc BNN, 

tiền lương của người lao động trong trường hợp này được tính theo mức tiền 

lương đóng BHXH của tháng trước khi bị TNLĐ. 

Sau khi điều trị thương tật ổn định, người bị TNLĐ được giới thiệu đi 

giám định khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa theo quyết định 

của BYT. Kết quả giám định khả năng lao động là căn cứ để thực hiện việc 

bồi thường và trợ cấp cho người lao động.  

Chế độ bồi thường và trợ cấp được quy định tại Khoản 3 Điều 107 

BLLĐ và được hướng dẫn chi tiết, cụ thể tại Thông tư số 10/2003 tạo điều 

kiện thuận lợi cho người sử dụng lao động áp dụng. Đây là căn cứ pháp lý 

vững chắc bảo vệ quyền lợi cho người lao động khi bị TNLĐ, BNN. Tuy 

nhiên, để các quy định này phát huy hiệu quả trong thực tế đòi hỏi cơ chế 

nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc cải thiện điều 

kiện lao động, biện pháp an toàn lao động và chăm lo sức khỏe người lao 

động; đặc biệt là hồ sơ và thủ tục giải quyết chế độ TNLĐ, BNN phải đơn 

giản, nhanh chóng… 

2.1.5. Quy định về thanh tra và xử lý các trường hợp vi phạm quy định 

về an toàn, vệ sinh lao động. 
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ATLĐ, VSLĐ là quan hệ pháp luật lao động mà phạm vi điều chỉnh 

của nó liên quan đến các trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng 

lao động cũng như người lao động phải tuân thủ và thực hiện( như việc trang 

bị phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho người 

lao động; áp dụng các biện pháp kỹ thuật theo quy định của các tiêu chuẩn, 

quy trình, quy chuẩn để ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách 

nhiệm về việc đảm bảo sức khoẻ, thực hiện công tác huấn luyện để phòng 

ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cũng như việc giải quyết các chế 

độ khi người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…). Những hành 

vi vi phạm những quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động là những 

hành vi xâm hại đến những quan hệ trên gây ra những hậu quả xấu và pháp 

luật cần có những chế tài quy định hình thức, mức độ xử phạt mang tính hành 

chính nhằm nhắc nhở và cảnh báo cho người sử dụng lao động phải tuân thủ 

và thực hiện pháp luật.   

 Trong quan hệ lao động, trong các qui định của pháp luật về an toàn 

lao động, vệ sinh lao động thường nhìn nhận thấy nhanh nhất là việc trang bị 

phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho người 

lao động hoặc việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật theo quy định của các tiêu 

chuẩn, quy trình, quy phạm để ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 

trách nhiệm của người sử dụng lao động về việc đảm bảo sức khoẻ, thực hiện 

công tác huấn luyện để phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp 

cũng như việc giải quyết các chế độ khi người lao động bị TNLĐ, BNN …   

Công tác thanh tra, kiểm tra về bảo hộ lao động ở nước ta được thực 

hiện dưới các hình thức: Thanh tra Nhà nước, kiểm tra của cấp trên với cấp 

dưới; tự kiểm tra của cơ sở và việc kiểm tra, giám sát của tổ chức Công đoàn 

các cấp.  

 Hệ thống thanh tra Nhà nước về bảo hộ lao động ở nước ta hiện nay 

gồm: Thanh tra về ATLĐ đặt trong Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 
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Thanh tra về VSLĐ đặt trong Bộ Y tế. Các hệ thống này có nhiệm vụ thanh 

tra việc thực hiện pháp luật về bảo hộ lao động của tất cả các ngành, các cấp, 

các tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động. Thanh tra viên có quyền xử lý tại 

chỗ các vi phạm, có quyền đình chỉ hoạt động sản xuất ở những nơi có nguy 

cơ xảy ra tai nạn lao động hoặc ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.  

 Các cấp ở địa phương hoặc ngành trong phạm vi quản lý của mình 

cần tiến hành các đợt kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về bảo hộ lao động đối 

với cơ sở.  

Các cơ sở phải định kỳ tiến hành tự kiểm tra về bảo hộ lao động để 

đánh giá tình hình, phát hiện những sai sót, tồn tại và đề ra các biện pháp khắc 

phục để cho công tác bảo hộ lao động được thực hiện tốt theo quy định của 

luật Công đoàn và Pháp lệnh bảo hộ lao động, tổ chức Công đoàn các cấp có 

quyền tiến hành kiểm tra giám sát các ngành, các cấp tương ứng, người sử 

dụng lao động, người lao động trong việc chấp hành pháp luật bảo hộ lao 

động. Đồng thời Công đoàn cấp trên tiến hành việc kiểm tra cấp dưới trong 

hoạt động bảo hộ lao động.  

Ngoài các hình thức thanh tra, kiểm tra nêu trên, Liên bộ và Tổng 

Liên đoàn lao động cũng như các sở và Liên đoàn Lao động địa phương hoặc 

các cấp dưới còn tiến hành các đợt kiểm tra liên tịch đối với các ngành, địa 

phương, cơ sở trong việc thi hành pháp luật, chế độ chính sách về bảo hộ lao  

động. 

Theo quy định tại Nghị định 113/2004/NĐ-CP, những hành vi vi 

phạm những quy định pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động được 

chia thành 04 nhóm. Cụ thể:  

- Vi phạm những quy định về trang thiết bị về an toàn lao động, vệ 

sinh lao động đối với người lao động.  

- Vi phạm những quy định về bảo đảm an toàn sức khỏe cho người lao 

động.  
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- Vi phạm những quy định về tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao 

động.   

- Vi phạm những quy định về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

Tuỳ theo tính chất và mức độ của các hành vi vi phạm các quy định về 

an toàn lao động, vệ sinh lao động mà Nghị định 113/NĐ-CP quy định hình 

thức xử phạt và khung xử phạt khác nhau, cụ thể: 

- Vi phạm những quy định về trang thiết bị về an toàn lao động, vệ 

sinh lao động đối với người lao động (Điều 22) thì bị áp dụng hình thức xử 

phạt chính gồm: cảnh cáo và phạt tiền ( gồm 3 khung, thấp nhất là 100.000 

đồng, cao nhất là 10.000.000 đ).  

Ngoài  ra, việc vi phạm những quy định về trang thiết bị ATLĐ, 

VSLĐ đối với người lao động có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả 

là buộc người sử dụng lao động phải trang bị các phương tiện kỹ thuật, y tế, 

bảo vệ cá nhân theo quy định cho người lao động khi vi phạm các quy định tại 

khoản 2 và 3 Điều 22 của Nghị định này.  

- Vi phạm những quy định về bảo đảm an toàn sức khỏe cho người lao 

động (Điều 23) có hình thức xử phạt chính là phạt tiền, gồm 6 khung trong đó 

mức phạt thấp nhất từ 500.000 đồng và mức cao nhất là 10.000.000 đồng.   

Biện pháp khắc phục hậu quả có thể áp dụng cho một trong những 

hành vi vi phạm thuộc nhóm này, gồm:  

+ Phải tiến hành tổ chức huấn luyện, hướng dẫn về biện pháp an toàn, 

những khả năng tai nạn lao động và tổ chức khám sức khoẻ, điều trị, lập hồ sơ 

sức khoẻ cho người lao động.  

+ Phải thực hiện chế độ bồi dưỡng cho người lao động.   

- Vi phạm những quy định về tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao 

động sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền với 02 khung phạt:   

+ Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng  

+ Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng  
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Ngoài ra, có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả sau:   

+ Buộc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao 

động; thực hiện các quy phạm, tiêu chuẩn an toàn   

+  Buộc khắc phục, sửa chữa đối với các máy, thiết bị không đảm bảo 

các  tiêu  chuẩn an toàn lao động theo danh mục do Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội ban hành.  

+ Buộc phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền các loại máy, thiết 

bị, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.  

- Vi phạm những quy định về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ bị 

áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền với mức thấp nhất là 1.000.000 

đồng và cao nhất là 10.000.000 đồng. Bên cạnh đó, có thể bị áp dụng biện 

pháp khắc phục hậu quả là buộc bồi hoàn những thiệt hại cho người lao động. 

Như vậy, bên cạnh những quy định xác định quyền lợi của người lao 

động, trách nhiệm của Nhà nước, của người sử dụng lao động trong việc đảm 

bảo an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động, Nhà nước ta còn quy định 

rất chặt chẽ công tác quản lý, thanh tra, xử phạt về an toàn, vệ sinh lao động. 

Đây là một cơ chế đảm bảo cho những quy định về an toàn, vệ sinh lao động 

được thực thi trong thực tế. Đặc biệt, Nghị định 113 được xem như “ lưỡi hái” 

công lý, luôn răn đe và sẵn sàng “trừng phạt” bất cứ vi phạm nào của giới chủ 

sử dụng lao động. Nghị định đưa ra 2 hình thức xử phạt chính là cảnh cáo và 

phạt tiền, ngoài ra là các biện pháp khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, quy định 

về mức phạt tiền như trên là quá nhẹ ( mức phạt thấp nhất là 100.000đ, cao 

nhất là 20.000.000đ). Điều này dẫn đến nhiều doanh nghiệp sẵn sàng nhận 

phạt để vi phạm quy định về an toàn, vệ sinh lao động. Do đó, quyền lợi của 

người lao động vẫn chưa được bảo đảm triệt để. Để hạn chế tình trạng trên, 

các nhà làm luật cần có những chế tài mạnh hơn đủ sức răn đe các hành vi vi 

phạm… 
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Có thể nói, các quy định về ATLĐ, VSLĐ có tính ưu việt, đã thể hiện 

tính nhân đạo và nhân văn sâu sắc của chế độ xã hội hiện nay của Nhà nước 

ta, cũng như thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước ta đối với 

người lao động. Tuy nhiên, để các quy phạm pháp luật lao động đi vào thực tế 

cuộc sống đòi hỏi phải có sự đầu tư về vật chất và đồng lòng của tất cả các 

bên liên quan trong quan hệ lao động, đặc biệt là cam kết thực hiện pháp luật 

an toàn lao động, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động và người lao 

động. Hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh vấn đề bảo đảm an toàn lao 

động, vệ sinh lao động đã đáp ứng được những yêu cầu cơ bản về mặt pháp lý 

trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh đối với người lao động ở nước ta hiện 

nay. 

2.1.6. Các quy định về An toàn lao động, vệ sinh lao động đối với một 

số lao động đặc thù. 

Ngoài những quy định chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động 

như trên, các đối tượng lao động đặc biệt như: lao động chưa thành niên, lao 

động nữ, lao động cao tuổi và lao động là người tàn tật còn có những quy định 

đặc thù phù hợp với tính chất riêng biệt của mỗi nhóm đối tượng. 

2.1.6.1. Đối với lao động chưa thành niên 

Theo Điều 119 BLLĐ thì “người lao động chưa thành niên là người 

lao động dưới 18 tuổi”. Với khái niệm này, BLLĐ thể hiện sự thống nhất về 

mặt pháp lý với một số ngành luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam 

khi quy định về yếu tố “chưa thành niên” của người lao động. Và cũng theo 

Điều 120 BLLĐ thì khái niệm “ người lao động chưa thành niên” được phân 

loại gồm: lao động “trẻ em” tức người lao động dưới 15 tuổi và người lao 

động từ 15 đến dưới 18 tuổi. So với Công ước số 182 của ILO ( tổ chức lao 

động quốc tế) ngày 01/6/1999 về “ Nghiêm cấm và hành động khẩn cấp xóa 

bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất” thì “ trẻ em” được hiểu là “ tất cả 

những người dưới 18 tuổi” ( Điều 2). Như vậy, cùng một thuật ngữ pháp lý 



 

 59 

nhưng giữ BLLĐ nước ta và Công ước của ILO lại có nội hàm không giống 

nhau. Và ngay trong cùng hệ thống pháp luật quốc gia, nội hàm của khái niệm 

“ trẻ em” của ngành luật lao động cũng khác với ngành luật hình sự. ( theo 

cách xác định của Luật hình sự Việt Nam, trẻ em là người dưới 13 tuổi). Như 

vậy, một yêu cầu đặt ra là cần có sự thống nhất về mặt kỹ thuật lập pháp trong 

hệ thống pháp luật Việt Nam cũng như đảm bảo sự thống nhất khi nội luật 

hóa các quy định của luật pháp quốc tế. 

 Lao động chưa thành niên là người lao động có năng lực hành vi lao 

động hạn chế vì thể lực và trí lực của họ chưa phát triển hoàn toàn đầy đủ. 

Xuất phát từ điều kiện hoàn cảnh kinh tế khó khăn của một bộ phận tầng lớp 

dân cư dẫn đến hiện trạng số lượng không ít người chưa thành niên tham gia 

vào quá trình lao động sản xuất. Mặt khác, xuất phát từ nhu cầu về việc làm 

và giải quyết việc làm của thị trường lao động mà việc sử dụng lao động chưa 

thành niên là một tất yếu. Vì vậy, pháp luật một mặt thừa nhận quyền được 

tham gia quan hệ lao động của người chưa thành niên; mặt khác, để đảm bảo 

sự phát triển bình thường về thể lực, trí lực và tâm sinh lý cho người chưa 

thành niên, pháp luật lao động có những quy định nhằm bảo vệ họ.  

Theo quy định tại Điều 121, 122 BLLĐ và Thông tư số 09/TT-LB của 

Bộ LĐTB-XH và BYT ngày 13/4/1995 quy định về “các điều kiện có hại và 

các công việc cấm sử dụng lao động chưa thành niên” thì vấn đề đảm bảo an 

toàn, vệ sinh lao động đối với lao động chưa thành niên được thể hiện như 

sau: 

Thứ nhất, quy định về những công việc được sử dụng và không được 

sử dụng người chưa thành niên:   

- Không sử dụng lao động chưa thành niên làm những công việc nặng 

nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các hóa chất độc hại ảnh hưởng xấu đến sự 

phát triển thể lực, trí lực của họ;  
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- Lao động chưa thành niên (dưới 18 tuổi) chỉ được làm những ngành 

nghề, công việc mà pháp luật không cấm; riêng trẻ em dưới 15 tuổi, chỉ được 

phép nhận họ vào làm việc, học nghề, tập nghề khi có sự đồng ý bằng văn bản 

của cha mẹ hoặc người đỡ đầu của họ.  

Thứ hai, quy định về môi trường làm việc không được sử dụng lao 

động chưa thành niên: 

- Môi trường có độ rung, tiếng ồn cao hơn tiêu chuẩn cho phép 

 - Nhiệt độ không khí trong nhà xưởng trên 40
0
C về mùa hè và trên 

35
0
C về mùa đông hoặc chịu ảnh hưởng của bức xạ nhiệt cao. 

- Nơi có áp suất không khí cao hơn hoặc thấp hơn áp suất khí quyển.  

- Trong lòng đất  

- Nơi cheo leo nguy hiểm  

- Nơi làm việc không phù hợp với thần kinh, tâm lý người chưa thành 

niên.  

- Nơi có ảnh hưởng xấu đến hình thành nhân cách. 

Thứ ba, quy định về các điều kiện lao động và yếu tố có hại khác: 

- Lao động thể lực quá sức (tiêu hao năng lượng trên 4kcal/phút, nhịp 

tim trên  

120 nhịp/phút)  

- Tư thế làm việc gò bó, thiếu dưỡng khí 

- Trực tiếp tiếp xúc với các hóa chất có khả năng gây biến đổi gien, 

gây ảnh hưởng xấu đến chuyển hóa tế bào, gây ung thư, gây bệnh nghề 

nghiệp và các tác hại khác, gây tác hại sinh sản lâu dài.  

- Tiếp xúc với các yếu tố gây bệnh truyền nhiễm  

- Tiếp xúc với chất phóng xạ  

- Tiếp xúc với điện từ trường ở mức quá giới hạn cho phép  

Thứ tư, quy định về thời giờ làm việc đối với lao động chưa thành 

niên 
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- Áp dụng ngày làm việc rút ngắn đối với lao động chưa thành niên 

(không  

quá 7 giờ một ngày hoặc 42 giờ một tuần), và chỉ được phép sử dụng 

họ làm việc ban  đêm, làm thêm giờ trong một số nghề, công việc nhất định 

theo quy định của pháp luật. 

Những quy định trên tạo ra một hành lang pháp lý an toàn cho hoạt 

động lao động của người chưa thành niên. Theo đó, người chưa thành niên 

không bị sử dụng làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm; không phải 

làm việc trong môi trường độc hại; được rút ngắn thời giờ làm việc mà vẫn 

được đảm bảo các quyền lợi... Tất cả nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 

người chưa thành niên tham gia vào quá trình lao động sản xuất, đáp ứng 

được nhu cầu việc làm của bản thân, gia đình, xã hội và đặc biệt bảo đảm cho 

đối tượng đặc thù này sự phát triển bình thường về thể chất và tâm sinh lý… 

Những quy định trên đã thể hiện chính sách nhân đạo của Nhà nước ta  về 

người chưa thành niên nói chung về lao động chưa thành niên nói riêng. 

Tuy nhiên, những quy định trên còn bộc lộ một số hạn chế nhất định. 

Đó là một số quy định còn chung chung, trừ tượng. Ví dụ: quy định về môi 

trường lao động không được sử dụng người chưa thành niên như “ nơi làm 

việc không phù hợp với thần kinh, tâm lý người chưa thành niên”, “ nơi có 

ảnh hưởng xấu đến hình thành nhân cách” hay quy định về công việc “ nặng 

nhọc”…. Trong thực tế, khi sử dụng lao động chưa thành niên, người sử dụng 

lao động hay cơ quan có thẩm quyền nào sẽ xác định các yếu tố “ không phù 

hợp…” , “ ảnh hưởng xấu đến nhân cách”, “ nặng nhọc”     và những tiêu chí 

xác định chúng là gì?. Việc không quy định và xác định cụ thể như vậy sẽ gây 

khó khăn cho việc áp dụng trong thực tiễn. 

2.1.6.2. Đối với lao động nữ   

Lao động nữ là đối tượng lao động đặc thù. Họ vừa tham gia quá trình 

lao động sản xuất với tư cách là một lực lượng lao động chính vừa thực hiện 
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thiên chức làm vợ, làm mẹ không thể thay thế được. Do đó, pháp luật nước ta 

một mặt đảm bảo quyền bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới, mặt khác xuất 

phát từ những đặc điểm riêng về tâm sinh lý của phụ nữ nên pháp luật lao 

động có những quy định riêng nhằm bảo vệ sức khỏe, bảo vệ chức năng làm 

mẹ của họ. Bộ luật lao động đã dành hẳn một chương- chương X để quy định 

về đối tượng lao động đặc biệt này. Trong đó, những quy định về an toàn, vệ 

sinh lao động đối với lao động nữ chiếm số lượng lớn ( Tại các Điều 109, 113 

đến 115). Ngoài ra, vấn đề này còn được điều chỉnh bởi các văn bản hướng 

dẫn. Theo đó, an toàn- vệ sinh lao động đối với lao động nữ được thể hiện 

như sau: 

* Đối với lao động nữ nói chung: 

- Quy định về công việc và môi trường làm việc không được sử dụng 

lao động nữ: không được sử dụng lao động nữ làm những công việc nặng 

nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các hóa chất có ảnh hưởng xấu đến chức 

năng sinh sản và nuôi con; không được sử dụng lao động nữ làm việc thường 

xuyên dưới mặt đất, trong hầm mỏ hoặc ngâm mình dưới nước ( Điều 113 

BLLĐ). Thông tư 40/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 28/12/2011 quy 

định các diều kiện lao động có hại và các công việc không được sử dụng lao 

động nữ, lao động nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi ( sau đây 

gọi tắt là Thông tư 40/2011) đã cụ thể hóa quy định trên bằng việc đưa ra 5 

điều kiện lao động có hại không được sử dụng lao động nữ, đó là: nơi làm 

viêc̣ có áp  suất lớn hơn áp suất khí quyển; nơi làm việc cheo leo nguy hiểm ; 

ngâm mình thường xuyên dưới nước (từ 04 giờ một ngày trở lên, trên 3 ngày 

1 tuần); nặng nhọc quá sức (mức tiêu hao năng lượng trung bình trên 5 

Kcal/phút, nhịp tim trung bình trên 120/phút); tiếp xúc với nguồn phóng  xạ 

hở. Ngoài ra, thông tư còn ban hành kèm theo danh mục các công việc không 

được sử dụng lao động nữ (45 công việc) 



 

 63 

- Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với lao động 

nữ: Lao động nữ được ưu tiên áp dụng chế độ làm việc theo thời gian biểu 

linh hoạt, là việc không trọn ngày, trọn tuần, giao việc làm tại nhà ( khoản 1- 

Điều 109); lao động nữ được nghỉ thai sản trong thời gian từ 4-6 tháng ( Điều 

114). Dự thảo BLLĐ đề xuất tăng thời gian nghỉ thai sản cho lao động nữ ở 

mức áp dụng chung là 6 tháng. Ngoài ra, lao động nữ còn được nghỉ 30 

phút/ngày trong thời gian hành kinh. 

Pháp luật lao động đã có những quy định rất cụ thể, rõ ràng về việc 

đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động đối với lao động nữ. Do đó, tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc thực thi chúng trong thực tế, góp phần hữu hiệu vào việc 

bảo đảm quyền lợi cho người lao động nữ.    

* Đối với lao động nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi 

- Quy định về công việc và môi trường làm việc: không được sử dụng 

đối tượng lao động này làm những công việc và trong môi trường sau: tiếp 

xúc với điện từ trường quá giới hạn cho phép; trực tiếp tiếp xúc với một số 

hoá chất mà sự tích lũy của nó trong cơ thể dễ gây biến đổi gen hoặc ảnh 

hưởng xấu đến tới thai nhi, tới nguồn sữa mẹ, viêm nhiễm đường hô hấp; 

ngâm mình dưới nước bẩn, dễ bị nhiễm trùng; nhiệt độ không khí trong nhà 

xưởng từ 40
0
C trở lên về mùa hè…; môi trường lao đôṇg có độ rung cao hơn 

tiêu chuẩn cho phép; sử dụng các loại máy, thiết bị có độ rung toàn thân và 

rung cục bộ cao hơn tiêu chuẩn cho phép; tư thế làm việc gò bó hoặc thiếu 

dưỡng khí. Ngoài ra, Thông tư 40/2011 còn liệt kê chi tiết 34 công việc không 

được sử dụng lao động nữ có thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. 

- Về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: không được sử dụng lao 

động nữ có thai từ tháng thứ 7 trở lên hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi 

làm thêm giờ, làm việc ban đêm hay đi công tác xa, rút ngắn thời giờ làm việc 

1 giờ/ngày mà vẫn hưởng nguyên lương. Ngoài ra, lao động nữ làm công việc 

nặng nhọc khi có thai đến tháng thứ 7 được chuyển công việc nhẹ hơn hoặc 
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được rút ngắn thời gian làm việc một giờ/ngày mà vẫn hưởng nguyên lương. 

Đây là những quy định riêng về thời giờ làm việc của lao động nữ trong các 

trường hợp đặc biệt nhằm giúp họ thực hiện đầy đủ chức năng của người phụ 

nữ trong gia đình và trong xã hội. 

Như vậy, quy định về an toàn, vệ sinh đối với lao động nữ còn có sự 

phân hóa đối tượng lao động này thành 2 nhóm khác nhau ( lao động nữ nói 

chung và lao động nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi) để có 

những điều chỉnh ưu tiên và phù hợp với đặc trưng của từng nhóm. Đây là 

những quy định đã lồng ghép được yếu tố giới, nó mang lại những lợi ích 

thiết thực cho lao động nữ và cho thấy chính sách nhân đạo và sự quan tâm 

của Đảng, Nhà nước ta đối với lực lượng lao động đặc biệt này.  

2.1.6.3. Đối với lao động là người cao tuổi 

 Người lao động cao tuổi là người lao động nam trên 60 tuổi, nữ trên 

55 tuổi. Đây là những người không phải thực hiện nghĩa vụ lao động nữa vì 

nhìn chung cả về thể lực và trí lực của họ không còn bằng những người lao 

động trẻ, khỏe khác. Những quy định riêng đối với người lao động cao tuổi 

nhằm một mặt tận dụng khả năng lao  động của họ, giúp họ tăng thêm thu 

nhập, cải thiện đời sống, mặt khác là để bảo vệ họ  khỏi mọi lao động quá sức 

tổn hại cho sức khỏe và tuổi thọ.  

Ngoài việc quy định về việc rút ngắn thời giờ làm việc hàng ngày vào 

năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu hoặc được áp dụng chế độ làm việc không 

trọn ngày, không trọn tuần, BLLĐ còn quy định người sử dụng lao động có 

trách nhiệm quan tâm, chăm sóc sức khỏe người lao động cao tuổi, không 

được sử dụng người cao tuổi làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm 

hoặc tiếp xúc với các hóa chất có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của họ. 

Trường hợp họ bị suy giảm khả năng lao động đến một mức độ nhất định theo 

quy định của pháp luật, thì không sử dụng họ làm đêm hoặc làm thêm giờ. 

2.1.6.4 Đối với lao động là người tàn tật  
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Người tàn tật là người có một bộ phận cơ thể, chức năng về tâm sinh 

lý bị mất, hoặc bị giảm khả năng hoạt động vì nhiều lí do khác nhau khiến họ 

không thể thực hiện được hoạt động bình thường như lao động khác. Những 

quy định riêng đối với người lao động tàn tật nói chung và trong lĩnh vực bảo 

hộ lao động nói riêng là nhằm để giúp đỡ họ vượt qua khó khăn, tham gia vào 

hoạt động xã hội để tự cải thiện đời sống của mình, đồng thời cũng là nhằm 

bảo vệ họ khỏi mọi lao động quá sức, có hại cho sức khỏe vốn đã hạn chế của 

họ. 

Theo Điều 127 BLLĐ, những nơi dạy nghề cho người tàn tật hoặc sử 

dụng lao động là người tàn tật phải tuân theo những quy định về điều kiện lao 

động, công cụ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp. Thường 

xuyên chăm sóc sức khỏe của họ. Không được sử dụng người tàn tật đã suy 

giảm khả năng lao động từ 51% trở lên làm đêm hoặc làm thêm giờ. Không 

được sử dụng người tàn tật làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc 

tiếp xúc với các hóa chất có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của họ. 

2.2. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về an toàn lao 

động, vệ sinh lao động ở Việt Nam hiện nay. 

Những quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động có vai trò rất 

quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của người lao động, bởi nói ảnh hưởng 

trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người lao động trong quá trình lao động 

sản xuất. Tuy nhiên, sự tác động, ảnh hưởng của nó thường không thấy được 

trong thời gian ngắn. Việc kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền với các 

phương tiện hỗ trợ quá phức tạp nên việc xác định chính xác các tiêu chuẩn 

an toàn, vệ sinh lao động của các đơn vị lao động còn gặp nhiều khó khăn. 

Hơn nữa, điều kiện kinh tế của các doanh nghiệp nước ta còn rất hạn chế, 

nhận thức của các chủ thể trong lĩnh vực này còn chưa đầy đủ. 

Những điều đó đã dẫn đến trong thực tế, mặc dù đã có nhiều cố gắng 

theo chiều hướng tích cực nhưng điều kiện làm việc của người lao động trong 
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nhiều doanh nghiệp vẫn chưa được đảm bảo. Thực trạng thực hiện pháp luật 

về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở Việt Nam trong thời gian qua đã đạt 

được các kết quả cũng như còn tồn tại hạn chế như sau: 

2.2.1. Về thực hiện các quy định chung về an toàn lao động, vệ sinh 

lao động đối với người lao động.  

Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động là một 

trong những chính sách được coi trọng hàng đầu trong chiến lược bảo vệ sức 

khỏe người lao động trong các doanh nghiệp. Việc thực hiện công tác đảm 

bảo an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp là một trong những vấn 

đề được quan tâm. Nhìn một cách tổng thể, các doanh nghiệp đã có nhiều cố 

gắng trong việc đầu tư trang thiết bị, cải thiện điều kiện làm việc. Vấn đề đầu 

tư trang thiết bị hiện đại và các phương tiện bảo hộ lao động cá nhân được 

doanh nghiệp coi như một trách nhiệm có tính bắt buộc. Nhiều doanh nghiệp 

đã quan tâm áp dụng hệ thống quản lí an toàn, vệ sinh lao động trong doanh 

nghiệp của ILO. Nhiều công ty đã chi hàng trăm tỉ đồng mỗi năm cho công 

tác bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện và môi trường lao động và những 

khâu, công việc nặng nhọc như: làm hệ thống thông gió hút bụi, hút hơi khí 

độc, chống nóng, làm giảm nồng độ hơi khí độc, tăng độ chiếu sáng, cải thiện 

khí hậu, giảm nhẹ cường độ làm việc. Theo khảo sát của Bộ LĐ- TB & XH, 

các doanh nghiệp làm được điều này thường là các công ty lớn, điển hình như 

Tổng công ty thuốc lá Việt Nam (khoảng 12 tỉ/năm), Tổng công ty Bưu 

chính- viễn thông Việt Nam (khoảng 100 tỉ/năm), Tổng công ty Than Việt 

Nam, Tổng công ty Rượu- bia- nước giải khát, Tổng công ty hàng không Việt 

Nam, Tổng công ty hóa chất ( khoảng 40 tỉ/năm) [19]  Tuy nhiên, ở các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ do tiềm lực kinh tế còn nhiều hạn chế nên việc đầu tư để 

cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động đang gặp nhiều khó khăn. 

Nhiều chủ doanh nghiệp do chạy theo lợi nhuận trước mắt nên bỏ qua vấn đề 

an toàn, vệ sinh lao động. 
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Trong khi đó, người lao động trong các doanh nghiệp hiểu biết và 

quan niệm về vấn đề an toàn, vệ sinh lao động rất đơn giản. Do nhu cầu làm 

việc để nuôi sống bản thân và gia đình cũng như phải làm việc trong điều kiện 

khó khăn và khả năng bị mất việc cao nên đa số người lao động không quan 

tâm nhiều đến điều kiện làm việc của mình có đạt chuẩn an toàn, vệ sinh lao 

động hay không. Họ chỉ thuần túy quan tâm đến tiền lương và việc làm, đó 

cũng là một vấn đề ảnh hưởng tiêu cực đến công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh 

lao động đối với người lao động. Nhất là trong bối cảnh cung- cầu lao động 

chênh lệch như hiện nay. 

* Về công nghệ, thiết bị và dây chuyền sản xuất. 

Hầu hết các doanh nghiệp đều có hệ thống máy móc, nhà xưởng cũ kĩ, 

lạc hậu, một số dây chuyền công nghệ có được trong quá trình chuyển giao 

công nghệ với  nước ngoài đến nay cũng đã có thời gian sử dụng khá lâu. Hơn 

nữa, do những hiện tượng tiêu cực, rất nhiều dây chuyền công nghệ đó có sự 

bất cập, không thuận tiện cho người lao động, đặc biệt là rất nguy hiểm đối 

với an toàn và sức khỏe của người lao động. Vì vậy, trong thời gian tới, việc 

triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động ở các doanh nghiệp càng trở nên 

cấp thiết hơn. 

Hiện tượng vi phạm an toàn, vệ sinh lao động chung trong các doanh 

nghiệp diễn ra phổ biến. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của 

người lao động. Theo kết quả khảo sát của tác giả Bùi Quang Bình về điều 

kiện, môi trường làm việc của người lao động trong các doanh nghiệp tại 2 

tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng cho thấy: các doanh nghiệp này đang bị báo 

động về tình trạng vi phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động. 

Một nghiên cứu khác đã chỉ ra trong số 340 cơ sở sản xuất ( mẫu xác suất) thì 

có đến 93% cơ sở không có quy trình vận hành an toàn máy móc, 90% không 

có kế hoạch an toàn lao động [54]. 

* Về các tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh lao động 
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- Về yếu tố nhiệt độ:  

Theo điều lệ vệ sinh quy định nhiệt độ tối đa ở nơi làm việc của người 

lao động là 30
0 

, không được vượt quá mức cho phép từ 3- 5
0
. Nhưng kết quả 

cho thấy tới 47% doanh nghiệp khảo sát không đạt tiêu chuẩn này ở Quảng 

Ninh, Đà Nẵng là 21,4 %. Tình trạng chung của các cơ sở sản xuất này 

thường chỉ được xây dựng là một kết cấu nhà xưởng mỏng, nhẹ, không gian 

được tiết kiệm tới mức tối đa. Đây cũng chính là tình trạng chung của các 

doanh nghiệp ở khu vực Trung bộ: do điều kiện khí hậu ở khu vực này nóng 

nên trong các nhà xưởng, ngoài một lượng nhiệt độ do con người tỏa ra còn 

có một lượng bức xạ mặt trời tương đối lớn truyền vào nhà. Trong khi đó, các 

nhà xưởng lại không có hệ thống thông gió, chống nóng hoặc là có nhưng 

không hợp lí nên nhiệt độ trong các nhà xưởng thường cao hơn bên ngoài rất 

nhiều. 

- Về tốc độ gió: 

Theo điều tra này thì có trên 25% doanh nghiệp không đạt tiêu chuẩn 

cho phép. Theo đúng tiêu chuẩn thì các doanh nghiệp phải tạo được một môi 

trường, trong đó tốc độ vận chuyển không khí trong mùa hè tối thiểu là 1,5 

m/s. Thế nhưng nhiều doanh nghiệp chỉ đạt được con số dưới 1m/s trong tiêu 

chuẩn này, tiêu biểu là công ty Thực phẩm chế biến Á Châu ( 0,2- 0, m/s) 

- Về vấn đề ánh sáng 

Vấn đề ánh sáng cũng khá nghiêm trọng. Việc chiếu sáng hợp lý có ý 

nghĩa quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi, đặc biệt năng suất lao 

động cho người lao động. Nhưng kết quả khảo sát cho thấy: năm 2010 có tới 

60.065 mẫu vượt tiêu chuẩn cho phép chiếm 15,3 %, tăng 2,2% so với năm 

2009 [27]. 

- Về bụi: Theo kết quả khảo sát, Trong năm 2010, có 35.147 mẫu vượt 

quá tiêu chuẩn cho phép, chiếm 11,8%, tăng 4,6% so với cùng kì năm 2009 
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[27]. Ngoài ra, theo một kết quả điều tra khác, tỉnh Quảng Nam có 49,5 %, Đà 

Nẵng có 28,7% doanh nghiệp vi phạm tiêu chuẩn này. 

- Tiếng ồn và độ rung: Cả nước có 41. 909 mẫu ồn (18,3%)và 4.006 

mẫu rung  (17,6%) vượt tiêu chuẩn cho phép [27]. Đáng chú ý là Quảng Nam 

có khoảng 43%, Đà Nẵng có 40%, Thái Nguyên 45%, Quảng Ninh 75%. 

Phần lớn người lao động trong các doanh nghiệp Nhà nước đều làm việc trong 

điều kiện lao động tương đối bình thường (loại 3). Tuy nhiên, trong nhiều 

doanh nghiệp có môi trường  độc hại, có ảnh hưởng rất xấu tới sức khỏe 

người lao động. Nghiên cứu của Trung tâm sức khỏe và môi trường qua 447 

xí nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận hầu hết các xí nghiệp này 

đều không đạt tiêu chuẩn về môi trường lao động, trong đó: 40,8% xí nghiệp 

không đạt tiêu chuẩn về tốc độ gió; 13,26% không đạt về tiêu chuẩn ánh sáng; 

11% không đạt tiêu chuẩn về tiếng ồn; 11,6% không đạt tiêu chuẩn về nồng 

độ bụi [54]. 

Có thể nói, mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu tích cực trong công 

tác an toàn, vệ sinh lao động nhưng bộ phận doanh nghiệp Nhà nước vẫn chưa 

thực sự đạt được tiêu chuẩn đặt ra của pháp luật lao động nước ta. Những yếu 

kém, hạn chế đó đã dẫn đến những tai nạn lao động rất đáng tiếc. Quan Biên 

bản tai nạn lao động (TNLĐ) thống kê năm 2006 cho thấy tỉ lệ người chết do 

các TNLĐ trong các doanh nghiệp nhà nước vẫn còn khá cao: Các doanh 

nghiệp thuộc ngành công nghiệp 16,8 % và 20,75% vụ tai nạn; Bộ xây dựng 

chiếm 11,7% và 10,19 % số người chết; Bộ giao thông vận tải chiếm 5,74% 

và 5,28% số người chết [36] 

Trong thời gian tới, công tác an toàn, vệ sinh lao động trong các 

doanh nghiệp nhà nước còn phải tiếp tục thúc đẩy và quản lý chặt chẽ hơn 

nữa. Hiện tượng vi phạm như vậy, chúng ta còn thấy trong các doanh nghiệp, 

đơn vị ở các lĩnh vực khác, ví dụ trong các bệnh viện, trường học, môi trường 

lao động của y, bác sĩ hoặc của giáo viên cũng có không ít hạn chế đáng kể. 
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Hầu hết các cơ sở này đều chưa có hệ thống xử lý chất thải lỏng hoặc có thì 

cũng không hoàn chỉnh. Việc thu gom các thiết bị y tế chưa được triệt để, 

thậm chí các nhân viên vệ sinh hầu hết phải làm việc bằng tay, ít có dụng cụ 

bảo hộ đạt tiêu chuẩn cho phép. Hầu hết các cơ sở này mới chỉ quan tâm đến 

việc giữ gìn môi trường “ xanh- sạch- đẹp” chứ chưa thực sự quan tâm tới sức 

khỏe, an toàn của người lao động. 

2.2.2. Tình trạng thực hiện các quy định về an toàn nghề nghiệp và 

bảo vệ sức khỏe của người lao động. 

* Thực trạng thực hiện các quy định về trang bị phương tiện bảo hộ 

lao động cá nhân cho người lao động: 

Để phòng chống tác hại của các yếu tố độc hại, ảnh hưởng đến sức 

khỏe của người lao động, các chủ doanh nghiệp đều có trang bị cho công 

nhân các dụng cụ bảo hộ lao động. Tuy nhiên, không phải lúc nào và doanh 

nghiệp nào cũng có thể trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động cho tất cả 

công nhân. Có nhiều loại trang bị bảo hộ lao động cá nhân theo quy định phải 

dùng trong một thời gian nhất định thì phải thay mới nhưng có nhiều doanh 

nghiệp cố tình không thực hiện đúng quy định đó, hoặc những trường hợp 

chất lượng của các loại trang bị cá nhân không đạt tiêu chuẩn khiến người lao 

động thiếu trang thiết bị khi chưa đến kì được phát đồ mới. Theo số liệu điều 

tra của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam: mặc dù việc cấp phát các loại 

phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động chiếm tới 85,7% doanh 

nghiệp nhưng chỉ có 53,6% trong số doanh nghiệp đó cho rằng những loại 

phương tiện bảo vệ cá nhân đã cấp phát cho người lao động đảm bảo về mặt 

chất lượng; 32,1% doanh nghiệp cho rằng chất lượng của các loại phương tiện 

đó chỉ đạt mức bình thường; có 54,8% số doanh nghiệp cho rằng họ đã cung 

cấp đúng chủng loại phương tiện, dụng cụ bảo hộ cá nhân nhưng còn tới 44 % 

doanh nghiệp đã né tránh câu hỏi này. 
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Bên cạnh đó, rất nhiều doanh nghiệp còn vi phạm về việc cung cấp 

các loại trang bị không đúng chuẩn kích cỡ, chất liệu; đặc biệt là các loại dụng 

cụ bảo hộ thông thường như: quần áo bảo hộ, giầy, ủng, găng tay, kính, mũ. 

Không những thế, tại một số nơi, chi phí trang thiết bị bảo hộ dành cho người 

lao động bị khấu trừ vào lương hoặc trả bằng tiền cho người lao động. Có đến 

70%- 75% các doanh nghiệp trả tiền hoặc phát hiện vật bồi dưỡng cho người 

lao động mang về chủ yếu là trong các doanh nghiệp có môi trường làm việc 

độc hại như khai thác than, khoáng sản, sử dụng hóa chất luyện kim, sản xuất 

xi măng…). 

 Ngay trong các khu chế xuất, khu công nghiệp- vốn được coi là các 

doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh, nhưng việc trang bị các phương tiện 

bảo hộ cá nhân cũng hết sức đơn thuần:  áo ( 85,7%), khẩu trang ( 60,4%), mũ 

(48%), găng tay (47,5%), giày ( 42,2%), các phương tiện khác ( 7,7,%). Đối 

với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh: hiện nay có tới 30% doanh nghiệp 

trong cả nước chưa thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động. 

Theo kết quả điều tra về “ Thực trạng công tác bảo hộ lao động ở các doanh 

nghiệp” tháng 12/1998 của Bộ LĐ-TBXH tiến hành thì tại khu vực doanh 

nghiệp tư nhân có 18% doanh nghiệp thiếu trang thiết bị bảo hộ lao động; 

11,2% không hề trang bị thiết bị bảo hộ lao động. Vi phạm nhiều nhất là hiện 

tượng phòng làm việc nóng, có nhiều bụi và tập trung chủ yếu trong các công 

ty trách nhiệm hữu hạn. 

Trên thực tế, quy định “ nghiêm cấm người sử dụng lao động cấp phát 

tiền thay cho việc cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân hoặc giao tiền cho 

người lao động tự mua” mới chỉ kiểm soát được khâu cấp phát mà chưa kiểm 

soát được quá trình sử dụng, bảo quản phương tiện. Vấn đề này cho đến nay 

vẫn bị thả nổi. Do vậy, rất nhiều người lao động do nhận thức hạn chế, thiếu ý 

thức đã sử dụng phương tiện bảo hộ lao động được cấp phát vào mục đích 

riêng, sử dụng không đúng cách, không sử dụng thậm chí còn mang bán ngay 
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sau khi được trang bị. Các quy định về trang bị phương tiện kĩ thuật an toàn, 

vệ sinh lao động nằm rải rác trong một số văn bản cấp ngành hoặc cơ sở mang 

tính chung chung, chưa có quy định cụ thể về hình thức, chất lượng… của 

phương tiện cung cấp, cũng như chưa đưa ra yêu cầu mức độ bắt buộc thực 

hiện. 

Như vậy, công tác bảo hộ lao động trong các doanh nghiệp mặc dù 

được triển khai nhưng việc thực hiện lại chưa thật sự nghiêm túc. Bên cạnh vi 

phạm từ phía người sử dụng lao động thì người lao động cũng góp một phần 

trách nhiệm trong việc tạo nên thực trạng này. Thực tế cho thấy, để đảm bảo 

năng suất định mức hoặc do ảnh hưởng của môi trường xung quanh như: 

nóng, chật chội, vướng víu, nhiều người lao động đã coi thường không sử 

dụng các thiết bị bảo hộ lao động khi làm việc. Một cuộc khảo sát của Viện xã 

hội cho thấy việc sử dụng các thiết bị bảo hộ lao động phụ thuộc vào nhận 

thức của người lao động về tác hại của môi trường lao động đến sức khỏe lâu 

dài, phụ thuộc vào ý thức tự bảo vệ mình của người lao động. Nếu người lao 

động không tự giác thực hiện và đấu tranh yêu cầu người sử dụng lao động 

thực hiện nghiêm túc các  quy định của pháp luật lao động về việc trang bị 

phương tiện bảo hộ lao động cá nhân nói riêng, về việc thực hiện đảm bảo an 

toàn, vệ sinh lao động nói chung thì chính người lao động đã “tiếp tay” cho 

những vi phạm của người sử dụng lao động và hậu quả thì chính người lao 

động lại phải gánh chịu.  

* Thực trạng về đảm bảo môi trường lao động: 

Môi trường làm việc an toàn và vệ sinh là yếu tố tiên quyết trong việc 

bảo đảm tính mạng, sức khỏe người lao động. Pháp luật lao động có những 

quy định rất nghiệm ngặt về vấn đề này. Tuy nhiên, khi triển khai trong thực 

tế, các cơ sở sản xuất kinh doanh do gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất nên 

việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao 

động đối với môi trường làm việc của người lao động còn nhiều hạn chế.  
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Theo số liệu của Bộ Y tế: đến hết tháng 12/2010, đã có 29.105 cơ sở 

sản xuất được đo kiểm tra giám sát môi trường lao động ( tăng 10% so với 

năm 2009). Tổng số mẫu đo kiểm tra môi trường là 376.746, số mẫu vượt tiêu 

chuẩn cho phép là 42.245 ( chiếm 10,6%), giảm 3% so với cùng kỳ năm 2009, 

chủ yếu là yếu tố vi khí hậu, ánh sáng, ồn và rung [27]. 

Trong công trình nghiên cứu về thực trạng bảo hộ lao động ở các cơ 

sở ngoài quốc doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh do liên đoàn lao động thành 

phố Hồ Chí Minh chủ trì có sự hợp tác của phân viện Bảo hộ lao động đã tiến 

hành khảo sát tại 340 cơ sở sản xuất của 10 quận, huyện với trên 50 thông số 

khác nhau. Kết quả công trình nghiên cứu đã phân tích, đánh giá, kiểm tra để 

đưa ra một số thông số đủ để kết luận tình trạng bảo hộ lao động trong khu 

vực sản xuất này rất bức xúc và nhiều nơi lên tới mức báo động: 82% cơ sở 

dùng nhà ở làm nơi sản xuất; 95% cơ sở có dây chuyền sản xuất không hoàn 

chỉnh; 93% cơ sở không có quy trình vận hành an toàn máy, thiết bị; trên 90% 

cơ sở không có kế hoạch, công trình bảo hộ lao động; 80% cơ sở không có ai 

lo công tác bảo hộ lao động; 92% cơ sở không thực hiện khai báo, thống kê 

tai nạn lao động; 81% cơ sở không thực hiện việc khám tuyển; 90% cơ sở 

không có biển báo, chỉ dẫn an toàn lao động; 98% cơ sở có từ 1 yếu tố môi 

trường độc hại trở lên vượt tiêu chuẩn cho phép ( về khí hậu, hơi khí, bụi, 

độc, ồn); 48% cơ sở hầu như không biết đến công tác bảo hộ lao động. [32] 

Mặc dù về hình thức, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có 

điều kiện lao động tốt hơn so với các doanh nghiệp ngoài nhà nước trong 

nước nhưng nhìn chung, điều kiện làm việc của các doanh nghiệp này vẫn 

chưa đáp ứng được các yêu cầu đảm bảo sức khỏe, đảm bảo an toàn, vệ sinh 

lao động cho công nhân. Nếu tính riêng về nhà xưởng sản xuất ( kể cả kho và 

văn phòng) thì trung bình mỗi công nhân trong một doanh nghiệp ngoài quốc 

doanh có được diện tích sử dụng trong lao động chưa đầy 2m
2 
. Đó là một con 

số đáng báo động nhưng lại ít được quan tâm đến, do ở Việt Nam vẫn chưa có 
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tiêu chuẩn về diện tích tối thiểu cụ thể cho từng ngành nghề cụ thể. Nhưng 

nhìn vào một số thông số quen thuộc và được quan tâm nhiều hơn như tiêu 

chuẩn về tiếng ồn, bụi, khí độc, nhiệt độ…, chúng ta sẽ thấy một tình trạng 

đáng báo động về môi trường làm việc người lao động hiện nay. Theo điều tra 

của Tổng LĐLĐ, khoảng 60% các doanh nghiệp ở các khu công nghiệp, khu 

chế xuất không tổ chức đánh giá môi trường lao động hàng năm. Trong đó, 

doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỉ lệ 

lớn. Kết quả đánh giá môi trường sản xuất kinh doanh ở khu vực này cho thấy 

46,5% mẫu đo nhiệt độ, 26% mẫu tiếng ồn; 8,9% mẫu đo độ rung; 25% mẫu 

bụi vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Nghiên cứu của trung tâm sức khỏe môi 

trường qua 447 xí nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận rằng: hầu hết 

các xí nghiệp này đều không đạt tiêu chuẩn về môi trường: 40,88% xí nghiệp 

không đạt tiêu chuẩn về tốc độ gió; 13,2% xí nhgiệp không đạt tiêu chuẩn về 

ánh sáng; 11% không đạt tiêu chuẩn về tiếng ồn; 11,6% không đạt tiêu chuẩn 

về nồng độ bụi. 

Làm việc thường xuyên với môi trường độc hại hoặc các yếu tố vệ 

sinh không đủ điều kiện cho phép như vậy sẽ gây ra một số bệnh tật đặc trưng 

đối với người lao động như: môi trường làm việc ô nhiễm tiếng ồn dẫn đến 

bệnh đau đầu mãn tính; ô nhiễm không khí dẫn đến viêm phế quản, viêm 

phổi… Thống kê số liệu y tế tại các doanh nghiệp khám sức khỏe định kì cho 

người lao động năm 2009, 2010 [ 27] như sau:  

Bảng 2.4 Xếp loại sức khỏe người lao động 

TT Nội dung Loại 1 Loại 2 Loại 3 Loại 4 Loại 5 

1 Năm 2009 821.964 581.289 415.861 140.907 25.818 

 Tỉ lệ 41,1% 29,2% 21% 7,1% 1,3% 

2 Năm 2010 729.623 550.367 450.862 142.908 23.915 

 Tỉ lệ 38,5% 29% 23,8% 7,5% 1,3% 
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Nguồn: Cục quản lý môi trường y tế- Bộ Y tế 

Thời gian làm việc liên tục và kéo dài, đặc biệt trong các doanh 

nghiệp ngoài quốc doanh và một số doanh nghiệp đặc thù ( dệt may, giày da, 

chế biến thủy sản, hải sản…) nên thời gian phải gắng sức trong ca làm việc 

của người lao động là rất lớn, cường độ làm việc cao quá mức cho phép rất 

nhiều (3,22/1,65). Điều đó khiến sức khỏe của người lao động giảm sút rất 

nhanh chóng, tỉ lệ mắc bệnh nghề nghiệp rất lớn, đặc biệt là đối với người lao 

động làm việc trong một số ngành đặc thù như: dệt, da, may mặc, chế biến 

thực phẩm và sản xuất vật liệu xây dựng. Nguyên liệu của các ngành này lại 

có hại rất lớn đến sức khỏe người lao động. Nguyên liệu sinh ra bụi khiến 

người lao động mắc các bệnh về phổi, đặc biệt là phổi silicat rất khó chữa trị.  

Với một môi trường như thế, các tai nạn lao động xảy ra trong các cơ 

sở sản xuất như vậy là không thể tránh khỏi. 

* Về vấn đề chăm sóc sức khỏe cho người lao động: 

Theo quy định tại Điều 102 BLLĐ sửa đổi, bổ sung thì: “ Người lao 

động được khám sức khỏe khi tuyển dụng và khám sức khỏe định kì theo chế 

độ quy định. Chi phí khám sức khỏe cho người lao động do người sử dụng lao 

động chịu”. Điều 7 và khoản 6, Điều 13- Nghị định 06/CP hướng dẫn chi tiết 

như sau: “ Phải khám sức khỏe cho người lao động, kể cả người học nghề, tập 

nghề, ít nhất một lần trong một năm, đối với người làm công việc nặng nhọc, 

độc hại thì ít nhất 6 tháng một lần. Việc khám sức khỏe phải do các đơn vị y 

tế Nhà nước thực hiện”. Như vậy, Bộ luật lao động quy định các doanh 

nghiệp phải có cán bộ y tế theo dõi sức khỏe và khám sức khỏe định kì cho 

người lao động, cũng như phải có cán bộ chuyên trách về an toàn lao động. 

Tuy nhiên trong thực tế, quy định này chưa được thực hiện tốt. Theo kết quả 

điều tra về số cán bộ làm chuyên trách công tác bảo hộ lao động tại các doanh 

nghiệp theo tiêu chí của Thông tư liên tịch số 14/TTLT- BYT- TLĐLĐ thì chỉ 

có 41,7% đơn vị có bố trí cán bộ chuyên trách bảo hộ lao động theo đúng quy 
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định; trên ½ số doanh nghiệp không có cán bộ chuyên trách về bảo hộ lao 

động.Một kết quả điều tra khác cho thấy có đến 40% doanh nghiệp ngoài Nhà 

nước không có cán bộ y tế; 60% doanh nghiệp không tổ chức khám sức khỏe 

khi tuyển dụng lao động cũng như khám sức khỏe định kì theo quy định của 

BLLĐ sửa đổi; thậm chí dự án VIE 92/003 còn chỉ ra rằng: chỉ có 7% trong 

tổng số các doanh nghiệp ngoài Nhà nước thực hiện các quy định về an toàn 

lao động và đảm bảo sức khỏe cho người lao động [31] Các cơ sở sản x uất 

nhỏ, công ty trách nhiệm hữu hạn  vẫn còn một tỉ lệ công nhân chưa được 

khám sức khỏe định kì. Trong số 84 doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp và 

khu chế xuất ở 8 tỉnh, thành phố ( theo mẫu điều tra xác suất) thì có tới 40% 

doanh nghiệp không có cán bộ y tế; 44% doanh nghiệp không tổ chức khám 

sức khỏe định kì; 52,38% doanh nghiệp không có cán bộ chuyên trách về bảo 

hộ lao động; khoảng 6% doanh nghiệp đã có cán bộ chuyên trách về bảo hộ 

lao động nhưng còn thiếu so với quy định [47, trang 102]… Theo báo cáo, 

trong năm 2010, có 8.127 cơ sở sản xuất tài cách tỉnh/ ngành đã tiến hành 

khám sức khỏe đình kỳ cho người lao động (22,8% số doanh nghiệp có báo 

cáo, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2009). Tổng số người lao động được khám 

sức khỏe định kì là 1.897.575 người. Số người lao động có sức khỏe yếu ( loại 

4,5) là 166.823 trường hợp, chiếm tỉ lệ 8,8%; tăng 0,4% so với cùng kì năm 

2009 ( 8,4%) [27].  Do không đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh lao 

động như được quy định nên tình trạng tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp 

xảy ra đối với người lao động ngày càng nhiều. Trong khoảng 10 năm trở lại 

đây, thực trạng gia tăng đến mức đáng báo động của tình hình TNLĐ và BNN 

ngày càng trở thành một vấn đề gây nhiều mối lo ngại cho xã hội. Theo số 

liệu thống kê của 64 tỉnh, thành phố, trong năm 2010, cả nước xảy ra 5125 vụ 

TNLĐ làm 5307 người bị nạn trong đó, 601 người đã chết và 1.260 người bị 

thương, số nạn nhân là lao động nữ là 944 người, số vụ tai nạn lao động chết 

người là 554 vụ. Một số địa phương thường xảy ra tai nạn là Thành phố Hồ 
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Chí Minh: 892 vụ; Quảng Ninh: 390 vụ; Đồng Nai: 1176 vụ; Hải Phòng 231 

vụ; Bình Dương 185 vụ; Hà Nội: 106 vụ.  

Các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn lao động chết người gồm: 

người sử dụng lao động vi phạm tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh lao động, quy 

phạm kĩ thuật an toàn (61,98%); người bị nạn vi phạm quy trình an toàn lao 

động (38,02%). Trong đó thiết bị không đảm bảo an toàn lao động ( 6,8%); 

người sử dụng lao động không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn 

(4,39%); người lao động chưa được huấn luyện an toàn lao động, không có 

phương tiện cá nhân 7,42%...). Như vậy, so với năm 2009, năm 2010 số vụ tai 

nạn lao động và số nạn nhân giảm nhưng số vụ tai nạn lao động có người chết 

và số người chết tăng 9,27% [3]: 

Bảng 2.5: Thống kê tai nạn lao động năm 2009 và 2010 

TT Chỉ tiêu thống kê Năm 2009 Năm 2010 Tăng/giảm 

1 Số vụ 6250 5125 -1125 (- 18%) 

2 Số nạn nhân 6403 5307 -1096 (- 17,11% ) 

3 Số vụ có người chết 507 554 47 (9,27%) 

4 Số người chết 550 601 51 (9,27%) 

5 Số người bị thương nặng 1221 1260 39 (3,19%) 

6 Số lao động nữ 1152 944 -208 (18,05%) 

7 Số vụ có 2 người bị nạn trở lên 88 105 17 (19,3%) 

Nguồn: Bộ Lao động- thương binh và xã hội 

Theo kết quả điều tra của bộ LĐTB- XH: tần suất mắc bệnh nghề 

nghiệp của lao động Việt Nam lên tới 7,74% ( cứ 1000 người có 7,74 người 

mắc bệnh trong 1 năm). Đây là tỉ lệ rất cao so với tình hình chung trên toàn 

thế giới ( 0,5%). Đây là tình trạng đáng báo động về an toàn, vệ sinh lao động 

ở nước ta. 
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Khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp này là mặt bằng sản xuất: 

hầu hết các công ty tư nhân nước ta đều phải sử dụng nhà ở, đất trong khu dân 

cư làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh, ngoài ra còn có 1 số công ty thuê lại 

đất, nhà xưởng của hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước nên mặt 

bằng sản xuất thường không ổn định, chủ doanh nghiệp không dám đầu tư lâu 

dài vào hệ thống nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị kiên cố và đặc biệt cố 

gắng tiết kiệm diện tích phục vụ nhu cầu sản xuất. Những hạn chế đó tác động 

lớn đến môi trường lao động của doanh nghiệp và môi trường sống của dân 

cư xung quanh. 

Mặc dù có nhiều hạn chế như vậy nhưng trong những năm gần đây, 

chất lượng và trình độ của người sử dụng lao động và người lao động đã phần 

nào được cải thiện cùng với sự phát triển của đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực 

khoa học, giáo dục. Hơn nữa, cơ chế thị trường cùng nhu cầu hội nhập kinh tế 

quốc tế đặt ra những thách thức và áp lực buộc các doanh nghiệp phải đổi mới 

và nâng cấp cơ sở hạ tầng cũng như điều kiện làm việc. Trong cơ chế mới, với 

một bộ phận người lao động thời kì mới cũng phần nào giảm bớt tính chất lạc 

hậu, bảo thủ của các nhà máy, xí nghiệp trước đây, tạo 1 diện mạo mới cho 

các doanh nghiệp. Trong tình hình đó, vấn đề an toàn, vệ sinh lao động trong 

các doanh nghiệp này cũng có nhiều điểm đáng chú ý. 

2.2.3 Thực tiễn áp dụng các quy định về thời giờ làm việc, thời giờ 

nghỉ ngơi. 

Nhìn chung, vấn đề an toàn,vệ sinh lao động liên quan đến lĩnh vực 

thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đang ngày càng thực hiện theo hướng 

tuân thủ các quy định của pháp luật. 

Hiện nay, các doanh nghiệp ngày càng coi trọng người lao động, tôn 

trọng chất xám, trình độ tay nghề của người lao động cũng như thấy được 

rằng chất lượng công việc, năng suất công việc không chỉ phụ thuộc vào việc 

tăng số giờ làm việc. Điều này nghĩa là các doanh nghiệp đang hướng tới chất 
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lượng đạt được trong giờ làm việc do pháp luật quy định. Người lao động 

được hưởng chế độ làm việc, chế độ nghỉ ngơi rõ ràng, cụ thể, đầy đủ. Phần 

lớn doanh nghiệp áp dụng chế độ làm việc 48 giờ/tuần, một số doanh nghiệp 

đã áp dụng chế độ làm việc 44 giờ hoặc 40 giờ/ tuần. Nhiều doanh nghiệp 

thực hiện tốt chế độ nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ về việc riêng hưởng 

nguyên lương cho người lao động. Trường hợp xuất phát từ nhu cầu công việc 

khó khăn đột xuất hoặc để xử lý sự cố…, các doanh nghiệp đã huy động 

người lao động làm thêm giờ nhưng hầu hết đều có chế độ nghỉ bù và thanh 

toán tiền lương làm thêm giờ cho người lao động đầy đủ. 

Mặc dù vậy, tình trạng vi phạm các quy định về an toàn, vệ sinh lao 

động trong lĩnh vực thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong các doanh 

nghiệp cũng đang có xu hướng tăng lên. Theo điều tra của Bộ LĐ- TBXH đối 

với 1500 doanh nghiệp của 15 tỉnh thành phố thì có đến 72,8% doanh nghiệp 

có huy động làm thêm giờ, trong đó địa bàn có tỉ lệ doanh nghiệp huy động 

làm thêm giờ nhiều nhất là Hưng Yên 93%, tiếp đến là Hải Dương 84,09%, 

Long An 90%, Bắc Ninh 83,16%. Địa bàn có tỉ lệ doanh nghiệp huy động làm 

thêm giờ thấp nhất là Tây Ninh 48,84% [4]. Trong doanh nghiệp ngoài Nhà 

nước, hoạt động làm thêm giờ quá mức đã dẫn đến quá sức, ngất xỉu trong giờ 

làm việc là hiện tượng phổ biến nhất là những doanh nghiệp may mặc, chế 

biến thủy sản làm hàng xuất khẩu thương bị động về thời gian với bên đặt 

hàng gia công sử dụng nhiều lao động, có tới 70% doanh nghiệp các ngành 

này vi phạm quy định về làm thêm giờ với số giờ làm thêm trong năm của 

người lao động khoảng 300- 700 giờ [1]. Trong nhiều doanh nghiệp may, da 

giầy và chế biến thủy hải sản ở Thành phố Hồ Chí Minh phải làm việc tăng ca 

từ 7h sáng đến 20- 21h tối liên tục trong 1 tháng. Thời gian công nhân trong 

các doanh nghiệp này phải làm thường vượt quá 3 lần so với quy định của 

BLLĐ (600h/năm so với 200h/năm theo quy định). Bên cạnh đó, vẫn có hiện 
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tượng một số doanh nghiệp huy động người lao động làm thêm giờ nhưng lại 

không trả lương làm thêm giờ cho người lao động. 

Rõ ràng, thời gian làm việc thêm giờ, thêm ca là chuyện phổ biến, rất 

nhiều doanh nghiệp phải làm 3 ca, đặc biệt trong những doanh nghiệp thuộc 

các nghành nghề vẫn sử dụng lao động thủ công như: chế biến thủy hải sản, 

may mặc, giày dép… Điều đặc biệt là những doanh nghiệp này thường có tỉ lệ 

lao động nữ chiếm số lượng lớn (64,4%). Như vậy, số lao động nữ này 

thường xuyên phải làm thêm giờ, thêm ca. Theo một kết quả điều tra xã hội 

học, Công nhân nữ phải làm việc với thời gian trung bình: 12,4h/ngày [45, 

trang 101]. Có tới 21% lao động phải làm 3 ca; trong đó, 64,4% là lao động 

nữ. số công nhân thường xuyên phải làm thêm như vậy xấp xỉ 35% [47, trang 

57] 

Theo BLLĐ sửa đổi, việc làm thêm giờ, về nguyên tắc phải dựa trên 

sự thỏa thuận của các bên ( Đ69; khoản 2- Điều 1- Nghị định 109/2002/NĐ- 

CP); có nghĩa là: phải được sự đồng ý của người lao động nhưng thực tế, 

trong một khảo sát tại Hải Phòng cho thấy người lao động phải làm thêm giờ 

từ 00-700 giờ một năm. Tại TPHCM, người lao động phải làm thêm giờ tới 

100- 120 giờ/ một tháng [52]. Theo kết quả điều tra của Bộ LĐ- TBXH có tời 

3,97% người lao động được hỏi trong 1500 doanh nghiệp trong 15 tỉnh thành 

phố phải làm thêm trên 300h trong 1 năm; 8,11% người lao động phải làm 

thêm từ 200- 300h trong 1 năm; các đối tượng làm thêm từ 100- 200 h chiếm 

26,07%, với dưới 100h là 28,98% và đối tượng không làm thêm giờ chiếm 

33,06%. Khảo sát cũng cho thấy đa số người lao động than phiền về thù lao 

làm thêm giờ, còn người sử dụng lao động thì phàn nàn thời gian làm thêm 

giờ hợp pháp như quy định hiện hành là không đủ [2] 

Như vậy, thông qua khảo sát đưa ra ở trên, có thể khẳng định: vẫn có 

hiện tượng không đạt được sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và 

người lao động trong việc làm thêm giờ. Đó là một hoạt động vi phạm các 
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quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh 

nghiệp này. Hiển nhiên đó là một hạn chế trong quá trình thực hiện công tác 

an toàn, vệ sinh lao động. 

Hiện tượng vi phạm này không chỉ có ở các chủ sử dụng lao động mà 

ngày chính người lao động cũng đồng tình với sự vi phạm của chủ doanh 

nghiệp. Các đối tượng trả lời phỏng vấn đưa ra các ý kiến khác nhau về quy 

định làm việc 40h/tuần, đáng ngạc nhiên là 67% số lao động được hỏi tỏ thái 

độ không đồng tình với quy định trên. Nguyên nhân chính là họ làm ăn lương 

theo sản phẩm. Quy định đó sẽ làm cho họ giảm thu nhập và mong muốn thời 

giờ làm việc tăng lên để họ được tăng thêm thu nhập. 

Kết quả điều tra cho thấy, thời gian làm việc thêm giờ của người lao 

động vượt quá thời gian quy định của BLLĐ. Một số lượng lao động khá lớn 

thường xuyên phải làm thêm khá nhiều và bản thân họ cho rằng đó là hợp lí. 

Thậm chí có doanh nghiệp còn bắt nhân viên phải làm thêm cả ngày lễ 

và chủ nhật, số giờ làm việc lên đến 10- 12h/ngày mà không được trả thêm 

tiền bồi dưỡng. Tình trạng kéo dài như vậy sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sức 

khỏe của người lao động. Do sự hạn chế và yếu kém về nhiều mặt, hoạt động 

phức tạp, nhỏ lẽ khiến các cơ quan pháp luật khó kiểm soát, các doanh nghiệp 

thường cố tình bỏ qua công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cho người 

lao động. 

Vấn đề có việc làm là nhu cầu cấp bách nhất đối với tất cả người lao 

động hiện nay. Trong tình hình việc làm ít, lao động nhiều hiện nay, các 

doanh nghiệp ở Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài có nhiều cơ hội để lựa chọn lao động. Điều đó phần nào khiến cho các 

chủ doanh nghiệp ít chú ý đến thực thi đầy đủ các điều khoản của BLLĐ quy 

định về việc đảm bảo các quyền lợi của người lao động nói chung và vấn đề 

đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với người lao động nói riêng. 

Mặt khác, đối với người lao động, vì nhu cầu việc làm quá cấp bách nên họ 
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vẫn sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều kiện nào do người sử dụng lao động đưa 

ra để có việc làm mà không chú ý đến nội dung đó có đầy đủ các điều kiện 

đảm bảo quyền lợi của mình trong quá trình làm việc hay không. 

Đối với thời gian nghỉ chế độ: Theo quy định của BLLĐ, người lao 

động được hưởng một số chế độ nghỉ ngơi như: nghỉ lễ tết, nghỉ hàng tuần, 

nghỉ hàng năm, nghỉ giữa ca… Số liệu điều tra của Tổng LĐLĐ cho thấy, hầu 

hết các doanh nghiệp đều đảm bảo cho người lao động chế độ nghỉ tết, nghỉ 

ngày lễ, nghỉ hàng tuần hợp lý. Tuy nhiên, việc thực hiện các quy định của 

pháp luật lao động về vấn đề này trong các loại hình doanh nghiệp hoạt động 

ở nước ta hiện nay vẫn còn một số bất cập; đặc biệt trong các doanh nghiệp sử 

dụng nhiều lao động nữ - một đối tượng lao động không có nhiều lợi thế so 

sánh trong tương quan với các đối tượng lao động khác. Có thể nói, sự bất cập 

của thực trạng thực hiện các quy định về chế độ nghỉ ngơi đối với người lao 

động hiện nay chủ yếu là đối với đối tượng lao động này. Thực tế cho thấy, 

nhiều lao động nữ, nhất là lao động làm việc trong lĩnh vực ngân hàng và các 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong thời gian mới bắt đầu công 

việc, họ phải thực hiện kế hoạch hóa gia định, chậm sinh con để không vi 

phạm hợp đồng hoặc bị mất việc. Khi được hỏi về khả năng bị mất việc làm 

hoặc thôi việc có thể xảy ra khi mang thai hay không thì có đến 30,8% nữ 

công nhân trả lời là có thể hoặc chắc chắn mất việc, số còn lại trả lời là không 

biết, điều đặc biệt là không có ai dám trả lời là “ chắc chắn không mất việc”. 

Ngoài ra, Pháp luật lao động còn một số quy định rất ưu việt dành cho đối 

tượng lao động này như chế độ nghỉ đi khám thai sản, nghỉ chăm sóc con ốm, 

nghỉ giải lao trong ngày kinh nguyệt, lao động nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 

tháng tuổi được nghỉ 60 phút để cho con bú… nhưng trên thực tế các quy định 

này  rất khó thực hiện, thậm chí hầu như không được thực hiện.  

Với điều kiện lao động đáng lo ngại như vậy, môi trường làm việc của 

người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, về hình 
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thức có rất nhiều yếu tố tiến bộ hơn các doanh nghiệp nhà nước và doanh 

nghiệp dân doanh, nhưng thực tế lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ tai nạn lao 

động và bệnh nghề nghiệp đối với người lao động. Trong khi đó, rất nhiều 

người lao động không nhận thức hết tầm quan trọng của nguy cơ đó. Thậm 

chí, các tình huống tai nạn lao động nhẹ vẫn thường xuyên xảy ra nhưng cả 

chủ lao động và người lao động cũng cho qua và không tính đó là tai nạn lao 

động chỉ những vụ TNLĐ nặng hoặc dẫn đến chết người, họ mới khai báo và 

đưa vào thống kê bắt buộc. 

Có thể nói, công tác an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài còn rất hạn chế. Mặc dù là loại hình doanh nghiệp 

có nhiều thuận lợi về điều kiện kinh tế, nguồn vốn, cơ sở hạ tầng, thậm chí có 

cả sự ưu đãi của pháp luật nhưng các doanh nghiệp này vẫn cho thấy những 

vấn đề bất cập và khá bức xúc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động ở đây. 

Điều đó đặt ra cho chúng ta rất nhiều vấn đề cần xem xét, đặc biệt là vấn đề 

quản lý các doanh nghiệp này như thế nào để có thể bảo vệ quyền lợi cho 

người lao động một cách tốt nhất để xây dựng một mô hình doanh nghiệp tiến 

bộ và năng động nhất cho nền kinh tế trong nước. 

Có thể thấy, trong hầu hết các lĩnh vực của công tác an toàn, vệ sinh 

lao động cho người lao động, các doanh nghiệp Nhà nước cũng như ngoài 

Nhà nước đã có nhiều chính sách, chế độ đối với người lao động nhằm chấp 

hành các quy định của pháp luật, góp phần ổn định chất lượng lao động. Tuy 

nhiên, tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật lao động về an toàn, vệ 

sinh lao động cũng xảy ra ngày càng phổ biến và có xu hướng gia tăng, gây 

ảnh hưởng không nhỏ đến xã hội, đòi hỏi các cơ quan quản lý Nhà nước trong 

lĩnh vực này cần phải tích cực tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lí 

các vụ việc vi phạm nhằm xử phạt các đối tượng có hành vi vi phạm quy định 

của pháp luật, răn đe, ngăn ngừa các hành vi vi phạm trong tương lai. 
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2.2.4 Thực trạng khắc phục hậu quả tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp và tình hình thanh tra, xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp không 

đảm bảo quy định về an toàn, vệ sinh lao động. 

 Tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ở nước ta hiện nay 

đang ở trong tình trạng báo động cả về số lượng và tính chất các vụ việc. Do 

đó, công tác khắc phục hậu quả của tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là vấn 

đề lớn cần được quan tâm nhằm giải quyết quyền lợi cho người lao động. 

Trước hết, chúng ta có thể thấy tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ở 

nước ta qua số liệu báo cáo như sau; 

Theo báo cáo của 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong 

năm 2010 trên toàn quốc đã xảy ra 5125 vụ tai nạn lao động làm 5307 người 

bị nạn, trong đó: số vụ tai nạn lao động chết người: 554 vụ; số người chết: 

601 người, số vụ TNLĐ có hai người bị nạn trở lên: 105 vụ, số người bị 

thương nặng: 1260 người; nạn nhân là lao động nữ: 944 người. Trong đó, 10 

địa phương để xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người nhất là TP Hồ Chí Minh, 

Quảng Ninh, Hà Nội, Bình Dương, Hải Phòng, Đồng Nai, Bà Rịa -Vũng Tàu, 

Long An, Hải Dương và Quảng Bình: 

Bảng 2.6 Thống kê các địa phương xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người 

nhất 

TT Địa phương Số vụ 

 

Số vụ chết 

người 

Số người 

bị nạn 

Số 

người 

chết 

Số người bị 

thương nặng 

1 Tp. Hồ Chí Minh 892 102 908 108 140 

2 Quảng Ninh 390 34 403 40 211 

3 Hà Nội 106 33 117 35 67 

4 Bình Dương 185 27 207 27 25 

5 Hải Phòng 231 19 243 25 46 
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6 Đồng Nai 1176 20 1184 20 132 

7 Bà Rịa - Vũng Tàu 65 19 65 20 18 

8 Long An 82 14 83 15 6 

9 Hải Dương 89 12 91 13 78 

10 Quảng Bình 57 13 62 13 26 

Nguồn: Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội 

Trong đó, một số vụ tai nạn nghiêm trọng có thể kể đến như: 

9/5/2010, tại Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Vĩnh Kiên đóng tại ấp An 

Khương, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang  xảy ra vụ tai nạn 

lao động do nổ nồi hơi làm 3 người chết và 15 người bị thương nặng; 

13/8/2010 tại lò Phỗng thông gió số 3 vỉa G9 Vũ Môn thuộc công trường khai 

thác 2, Công ty cổ phần than Mông Dương, xảy ra tai nạn lao động do sạt lở, 

sập vùi than làm 03 người chết và 01 người bị thương....Tần suất TNLĐ chết 

người (tính trên 46 địa phương có số liệu thống kê về lực lượng lao động và 

số liệu thống kê số người chết trên địa bàn) năm 2010 là 7,97/100.000 người 

lao động. Địa phương không xảy ra tai nạn lao động chết người trong năm 

2010 là Bạc Liêu ( tỉnh Bạc Liêu 02 năm liền không để xảy ra TNLĐ chết 

người). Những ngành nghề để xảy ra nhiều tai nạn lao động nghiêm trọng 

trong  năm 2010 vẫn là khai thác mỏ, xây dựng, lao động giản đơn và thợ gia 

công kim loại, lắp ráp cơ khí [27] 

Về tình hình bệnh nghề nghiệp: Theo báo cáo tổng kết đánh giá 15 

năm thi hành BLLĐ của Bộ LĐ- TBXH, số người bị mắc bệnh nghề nghiệp từ 

năm 1990 đến 2008 đã tăng gấp ba lần giai đoạn từ 1976- 1990. Về tình hình 

bệnh tật trong công nhân, theo báo cáo năm 2010 có 20 tỉnh/ngành tiến hành 

khám 18 loại bệnh nghề nghiệp cho trên 1800 cơ sở sản xuất có nguy cơ gây 

bệnh nghề nghiệp ( số bệnh nghề nghiệp được khám đã tăng 6 bệnh, trong đó 

có khám 3 loại bệnh mới được bổ sung là hen phế quản mạn tính, bệnh nốt 
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dầu và bệnh viêm da móng). Tổng số công nhân được khám là 67.418 người ( 

đạt khoảng 60% so với cùng kỳ năm 2009). Số công nhân được giám định 

bệnh nghề nghiệp là 708 trường hợp ( 41,4%), trong đó có 225 trường hợp 

được trợ cấp 1 lần và 158 trường hợp được cấp sổ. Con số này là quá nhỏ so 

với tổng tích lũy số trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp đến hết năm 2010 là 

26.928 trường hợp[ 27]. 

Với tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như trên, việc khắc 

phục hậu quả đối với người lao động là không hề đơn giản. Trong thời gian 

qua, công tác khắc phục hậu quả của tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp luôn 

được các cơ quan chức năng quan tâm thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Theo số liệu báo cáo của các địa phương, chi phí do tai nạn lao động xảy ra 

trong năm 2010 (chi phí tiền thuốc men, mai táng, tiền bồi thường cho gia 

đình người chết và những người bị thương, …) là 133,6 tỷ đồng, thiệt hại về 

tài sản là 3,9 tỷ đồng, tổng số ngày nghỉ (kể cả nghỉ chế độ) do TNLĐ là 

75.454 ngày. Như vậy, mặc dù đã có sự bồi thường và chi trả chi phí thuốc 

men, điều trị cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng 

trên thực tế vẫn có nhiều người lao động chưa được đảm bảo các quyền lợi 

chi trả của bảo hiểm xã hội do không tham gia bảo hiểm xã hội (do người sử 

dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động). Một thực 

trạng khác hiện nay là việc thực hiện chính sách pháp luật bồi thường tai nạn 

lao động (TNLĐ) và bệnh nghề nghiệp còn nhiều bất cập, trong đó phần thiệt 

thòi chủ yếu thuộc về người lao động (NLĐ). Do những bất cập trong việc lập 

hồ sơ làm căn cứ hưởng chế độ bồi thường, trợ cấp nên số lao động được 

hưởng chế độ chính sách vẫn chưa cao. Hiện chưa có quy định cụ thể về việc 

làm thủ tục xét hưởng chế độ cho người bị TNLĐ, nhất là những trường hợp 

bị TNLĐ khi đi công tác ở vùng sâu, vùng xa, không gần nơi đông dân cư. Có 

những trường hợp TNLĐ, khi xảy ra không lập biên bản nên NLĐ không đủ 
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điều kiện để hưởng chế độ theo quy định. Hiện cũng chưa có quy định cụ thể 

về trách nhiệm của Sở LĐ-TB và XH hay của chủ sử dụng lao động trong 

việc lập biên bản điều tra các trường hợp bị tai nạn giao thông được coi là 

TNLĐ. Nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm điều tra, báo cáo về tình trạng của 

NLĐ bị TNLĐ. Quy định bồi thường, trợ cấp TNLĐ và bệnh nghề nghiệp, 

mức trợ cấp và nhiều nội dung trong đó còn chưa phù hợp với thực tiễn. Theo 

Bộ luật Lao động hiện nay, người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi 

thường người bị suy giảm 5% khả năng lao động trở lên hoặc cho thân nhân 

người chết do TNLĐ và bệnh nghề nghiệp mà không do lỗi của NLĐ. Trường 

hợp do lỗi của NLĐ thì mức trợ cấp với mức bằng 40% mức bồi thường. Tuy 

nhiên trong thực tế, TNLĐ xảy ra thường do nhiều nguyên nhân và việc xác 

định nguyên nhân do bên nào là rất khó khăn và phức tạp. Việc bồi thường 

cho người bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp trong thực tiễn còn vướng bởi quy 

trình. Việc chi trả bồi thường do cả chủ sử dụng lao động và cơ quan BHXH 

thực hiện. Quy trình giải quyết chế độ giám định và cấp sổ bệnh nghề nghiệp 

hiện nay rất rườm rà, phức tạp do phải gắn việc xác định bệnh nghề nghiệp 

với kết quả đo môi trường lao động trong khi hiện nay rất ít doanh nghiệp 

thực hiện quy định này. Quy định về điều tra TNLĐ cũng còn những điểm 

chưa hợp lý. Theo quy định, khi có tin báo xảy ra tai nạn chết người, đoàn 

điều tra TNLĐ cấp tỉnh đến ngay cơ sở xảy ra tai nạn để phối hợp với cơ quan 

Công an, Viện Kiểm sát tiến hành điều tra tại chỗ. Sau khi cơ quan công an và 

Viện Kiểm sát thụ lý, kết luận xong mới chuyển hồ sơ cho đoàn điều tra 

TNLĐ tiến hành điều tra, lập biên bản. Như thế, thời gian điều tra và lập biên 

bản kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi, chế độ cho thân nhân người bị tai 

nạn... 

 Bên cạnh đó, quy định về phạt khi doanh nghiệp không đóng bảo 

hiểm xã hội theo quy định khá thấp (2 triệu) cho nên các doanh nghiệp sẵn 
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sàng nộp phạt nếu bị phát hiện chứ không chịu đóng bảo hiểm xã hội cho 

người lao động. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi bảo hiểm của 

người lao động trong trường hợp bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. 

Nghiên cứu về thực trạng thực hiện các quy định của pháp luật về an 

toàn lao động, vệ sinh lao động không chỉ đi vào tìm hiểu quá trình chấp hành 

pháp luật của các doanh nghiệp, người lao động- đối tượng điều chỉnh của các 

quy định pháp luật đó mà còn đi sâu vào tìm hiểu, đánh giá tình hình kiểm tra, 

thanh tra, xử phạt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực này để 

thấy được phần nào hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và thực thi pháp luật. 

Bộ LĐ- TBXH là cơ quan quản lý chung trong phạm vi cả nước, tổ 

chức các cuộc điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện ở từng địa 

phương. Cụ thể, Cục An toàn lao động đã được thành lập để trực tiếp phụ 

trách lĩnh vực này. Ở địa phương, Sở LĐ- TBXH các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương, các phòng TB- LĐXH là cơ quan quản lý trực tiếp, giám 

sát tình hình chấp hành pháp luật của các đối tượng liên quan. Công tác thanh 

tra, kiểm tra, giám sát thi hành pháp luật lao động đã được củng cố tăng 

cường một bước. Hệ thống thanh tra Nhà nước chuyên ngành về lao động  đã 

được hình thành trong cả nước với hơn 300 thanh tra viên lao động từ trung 

ương đến địa phương, một số địa phương đã tăng cường lực lượng thanh tra 

viên lao động ( TP HCM từ 18 lên 30; Đồng Nai từ 9 lên 17, Bình Dương từ 6 

lên 10), tăng cường tranh tra lao động tới cấp huyện. Theo số liệu báo cáo của 

các địa phương thì: kết quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao 

động là 2.394.000 trường hợp với tổng số tiền là 18.000 tỷ đồng. Qua thanh 

tra, kiểm tra đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật lao động của 

người sử dụng lao động và người lao động ở nơi đến thanh tra, phát hiện 

những vi phạm nghiêm trọng, lập lại kỉ cương trong lao động, sử dụng và 

quản lý lao động [1]. 
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Chương 3 

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG,  

VỆ SINH LAO ĐỘNG 

 

3.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện pháp luật về an toàn, vệ sinh 

lao động. 

An toàn, vệ sinh lao động là vấn đề có vị trí và ý nghĩa quan trọng 

trong chiến lược bảo vệ và phát triển nguồn nhân lực, chiến lược phát triển 

bền vững nền kinh tế- xã hội của đất nước. Trong những năm qua, cùng với 

những kết quả khả quan trong việc thực hiện các quy định của BLLĐ, công 

tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động của nước ta và đang có nhiều chuyển 

biến tích cực cả về công tác quản lý và việc thực hiện các quy định an toàn, vệ 

sinh lao động, những chuyển biến đó thể hiện rõ nét trên cả hai khía cạnh ưu 

điểm và những điểm còn tồn tại. 

Nhìn chung, hệ thống các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao 

động đang ngày càng được hoàn thiện, đầy đủ theo hướng bảo vệ tốt nhất 

quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; đồng thời ngày càng có nhiều 

quy định cụ thể hóa các cam kết quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực bảo vệ 

con người an toàn lao động. 

Các quy định pháp luật trên được ban hành đã góp phần tạo hành lang 

pháp lí rõ ràng, chặt chẽ, bảo vệ quyền lợi của người lao động, qua đó xác 

định rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động trong công tác đảm bảo an 

toàn, vệ sinh lao động. Qua đó, trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan quản lý 

nhà nước về lĩnh vực này cũng được nêu rõ, giúp hiệu quả công tác quản lý 

được nâng cao. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao 

động, vệ sinh lao động liên tục được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện. Đặc biệt, 

Nhà nước rất quan tâm đến các giải pháp giải quyết những vấn đề mới phát 

sinh tiêu cực trong hoạt động phức tạp của cơ chế thị trường và thời đại hội 
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nhập hiện nay như kéo dài thời gian lao động quá mức, bệnh nghề nghiệp và 

tai nạn lao động. 

Cho đến thời điểm này, các điều khoản của BLLĐ tuy đã được sửa 

đổi, bổ sung nhưng mức độ chi tiết chưa đủ để thực hiện và thực hiện nhất 

quán, có hiệu quả ở mọi nơi. Trong khi đó, các văn bản hướng dẫn lại chưa 

ban hành kịp thời và chưa quy định một cách cụ thể, thiếu các chế tài cần thiết 

để xử lý vi phạm pháp luật nên tính khả thi khi thực hiện luật chưa cao. 

Điển hình là chính sách việc làm: Pháp luật có ghi rõ trách nhiệm của 

người sử dụng lao động trong việc nghiên cứu những ngành nghề độc hại mà 

một số đối tượng lao động ( lao động nữ, lao động chưa thành niên) không 

được làm cho đến khi nghỉ để đào tạo nghề dự phòng. Nhưng vấn đề đặt ra là 

nghiên cứu những gì, như thế nào, trong thời gian bao lâu, cơ chế giám sát, 

nghiệm thu và tổ chức thực hiện như thế nào thì trong pháp luật chưa hề quy 

định cụ thể. 

Bên cạnh đó, việc quy định lập kế hoạch đào tạo nghề dự phòng lại 

không rõ ràng, không có các chế định về kế hoạch đào tạo, loại nghề cần đào 

tạo và khi doanh nghiệp không thực hiện thì biện pháp xử lý như thế nào? 

Tương tự như vậy, điều kiện lao động, an toàn lao động và bảo hiểm xã hội 

của người lao động ở nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là ở khu vực doanh nghiệp 

ngoài Nhà nước còn chưa được đảm bảo theo quy định của BLLĐ sửa đổi 

nhưng việc thanh tra, kiểm tra còn lúng túng, các văn bản dưới luật chưa quy 

định rõ ràng việc xử lý và thẩm quyền xử lý vi phạm. 

Một số chính sách được đề ra với những ý định rất tích cực và mục 

tiêu lí tưởng nhưng lại chưa thật phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt là với 

điều kiện khó khăn về kinh phí và bộ máy thực thi hoặc thiếu các biện pháp 

cụ thể nên không thực hiện được. Khoản 3- Điều 6- Nghị định 23/CP cho 

phép doanh nghiệp được ưu tiên sử dụng một phần trong tổng số vốn đầu tư 

hàng năm của mình để chi cho việc cải thiện điều kiện làm việc cho người lao 
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động. Tuy nhiên, tình trạng thiếu vốn trầm trọng trong các doanh nghiệp hiện 

nay khiến cho quy định đó chỉ là một điều khoản trên giấy mà hoàn toàn 

không thực hiện được.  

Quá trình ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực thi các điều 

khoản của BLLĐ còn chậm và chưa đồng bộ cho nên việc thi hành luật trong 

thực tế gặp nhiều khó khăn. Có nhiều điều khoản của bộ luật không thể thực 

hiện được vì chưa có văn bản hướng dẫn thi hành… Các chính sách về an 

toàn, vệ sinh lao động thường được hình thành trên cơ sở các chủ trương, 

đường lối của Đảng, được cụ thể hóa bằng văn bản pháp luật của Nhà nước. 

Tuy nhiên, hiện nay quá trình xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và thể chế hóa 

chúng thường kéo dài, làm giảm khả năng đáp ứng nhu cầu bức bách của cuộc 

sống luôn thay đổi làm giảm hiệu lực của pháp luật. Các văn bản hướng dẫn 

thi hành luật quá phức tạp, không thống nhất, nhiều khi lại trái với quy định 

của bộ luật. Hơn nữa, quá trình đưa các văn bản này xuống các doanh nghiệp 

lại chưa tốt nên dẫn đến tình trạng các doanh nghiệp không biết để thực hiện. 

Ngoài 198 Điều luật còn có khoảng 90 Nghị định, 25 Quyết định của Chính 

phủ; khoảng 200 thông tư liên tịch, thông tư, quyết định của các bộ ngành... 

Đây là khối văn bản pháp luật khá lớn, rất khó khăn cho các doanh nghiệp 

thực hiện cũng như người lao động nắm bắt được các quy định pháp luật kịp 

thời để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình [1]. 

Một số quy định của pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động còn chung 

chung, không cụ thể, dẫn đến việc người sử dụng lao động đã lợi dụng luật để 

lách luật và gây hậu quả xấu đối với người lao động mà chưa bị coi là “ phạm 

luật”. Điều 68 BLLĐ sửa đổi quy định: “ thời giờ làm việc không quá 

8h/ngày, 48 h/tuần” và Điều 69 quy định: “ người sử dụng lao động và người 

lao động có thể thỏa thuận làm thêm giờ nhưng không quá 4h/ngày và 

200h/năm”. Như vậy, BLLĐ sửa đổi có quy định thời giờ làm việc tối đa 

trong 1 ngày và 1 năm nhưng lại không quy định thời giờ làm việc tối đa 
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trong 1 tháng hoặc 1 tuần. Điều này dẫn đến người sử dụng lao động đã vận 

dụng điều luật “ không quá 200h/năm” để bắt buộc người lao động làm thêm 

tối đa 4h/ngày liên tục trong nhiều tuần, nhiều tháng để phục vụ mục đích 

kinh doanh mà không tính đến việc kéo dài cường độ lao động như vậy trong 

thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động. Hậu quả của 

những quy định thiếu chi tiết như thế là trong một số trường hợp, người lao 

động phải làm việc quá tải với thời gian làm việc kéo dài, ảnh hưởng không 

tốt đến sức khỏe của họ. 

Một số quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động chưa thực 

chặt chẽ nên đã tạo kẽ hở cho các doanh nghiệp trốn tránh trách nhiệm của 

mình hoặc hạn chế khả năng thương lượng giữa chủ sử dụng lao động và 

người lao động. Ví dụ: Điều 27 Bộ luật quy định: hợp đồng xác định thời hạn 

1-3 năm nhưng chưa có phần gia hạn hợp đồng có thời hạn của người lao 

động hoặc quy định về phạt khi doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội 

theo quy định khá thấp (2 triệu) cho nên các doanh nghiệp sẵn sàng nộp phạt 

nếu bị phát hiện chứ không chịu đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. 

Điều này ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi bảo hiểm của người lao động trong 

trường hợp bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. 

Nhìn chung, các quy định của BLLĐ về an toàn lao động, vệ sinh lao 

động tuy rất tiến bộ và cần thiết nhưng nhiều quy định khó thực hiện trong 

thực tế bởi thiếu các biện pháp đảm bảo. Những vấn đề trên cho thấy sự cần 

thiết khách quan của việc phải nhanh chóng hoàn thiện các quy định của pháp 

luật về an toàn, vệ sinh lao động.  

3.2. Những yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện pháp luật về an toàn 

lao động, vệ sinh lao động. 

3.2.1 Việc hoàn thiện pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động 

phải trên cơ sở và phù hợp với chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người 



 

 93 

lao động nói chung, đối với vấn đề bảo hộ lao động và việc đảm bảo an toàn, 

vệ sinh lao động cho người lao động nói riêng. 

Kể từ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986) của Đảng cộng sản 

Việt Nam về việc đổi mới toàn diện nền kinh tế- xã hội, yếu tố “con người” 

luôn được Đảng ta quan tâm, chú trọng coi là “ nguyên khí quốc gia”, là vừa 

là mục tiêu vừa là động lực của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước. “Con người”- dưới góc độ chủ thể của quá trình lao động sản xuất càng 

được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Đảng, Nhà nước luôn xác định 

việc “bảo vệ và phát triển nguồn nhân lực” là nòng cốt của chiến lược phát 

triển bền vững nền kinh tế- xã hội của đất nước. Một trong những vấn đề 

thuộc chính sách “ bảo vệ và phát triển nguồn nhân lực” đó là công tác “ bảo 

hộ lao động”. Nhận thức được ý nghĩa chính trị- xã hội và lợi ích của công tác 

bảo hộ lao động, ngay từ năm 1959, Đảng ta đã ra chỉ thị số 132: “ Công tác 

bảo hộ lao động phục vụ trực tiếp cho sản xuất và không thể tách rời sản xuất. 

Bảo vệ tốt sức lao động của người sản xuất là một yếu tố quan trọng để đẩy 

mạnh sản xuất phát triển, xem nhẹ bảo đảm an toàn lao động là biểu hiện 

thiếu quan điểm quần chúng trong sản xuất” [29] 

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI cũng nêu rõ: “ Chú trọng bảo 

đảm an toàn lao động”.  

Ngoài những chính sách chung về bảo hộ lao động đối với người lao 

động, Đảng, Nhà nước ta còn quan tâm đến các đối tượng lao động đặc thù 

như: lao động nữ, lao động chưa thành niên…  

Từ những quan điểm, chính sách của Đảng về Bảo hộ lao động, Nhà 

nước ta đã thể chế hóa thành các quy định pháp luật mang tính bắt buộc, áp 

dụng chung trong xã hội. Quản lý Nhà nước về công tác bảo hộ lao động được 

thực hiện thông qua hệ thống các văn bản pháp luật, bao gồm các tiêu chuẩn, 

quy phạm kỹ thuật an toàn vệ sinh, quy phạm về quản lý và các chế độ cụ thể 

nhằm thực hiện mục tiêu đảm bảo an toàn tính mạng và sức khoẻ người lao 
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động trong lao động sản xuất… Do vậy, khi sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp 

luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động, một trong những nguyên tắc mang 

tính nền tảng đó là phải xuất phát từ những chủ trương, đường lối của Đảng 

về chính sách bảo hộ lao động nói chung, về an toàn lao động, vệ sinh lao 

động nói riêng. Việc hoàn thiện pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động vừa 

phải đảm bảo kế thừa những hạt nhân hợp lý của quá trình pháp điển hóa 

trước đó vừa đảm bảo phù hợp với thực tiễn trình độ của nền kinh tế- xã hội 

nước nhà đương đại. 

3.2.2 Việc hoàn thiện pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động 

phải được thực hiện đồng bộ giữa các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cũng 

như đồng bộ với các chính sách pháp luật khác và các lĩnh vực khác có liên 

quan.  

Hiện nay, công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động được 

phân cấp giữa nhiều cơ quan Nhà nước khác nhau. Cơ quan trực tiếp quản lý 

về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cấp Trung ương hiện nay là Bộ Lao 

động và thương binh và xã hội ( Cục an toàn, vệ sinh lao động), ở địa phương 

là các sở, các phòng lao động và thương binh xã hội. Bên cạnh đó, các cơ 

quan khác cũng liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động như: Bộ Y 

tế, Bộ Khoa học- công nghệ và môi trường …tùy vào chức năng, nhiệm vụ cụ 

thể trong công tác quản lý Nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động mà 

các cơ quan này có trách nhiệm khác nhau trong công tác quản lý an toàn, vệ 

sinh lao động; đồng thời các bộ, ngành này còn phải phối hợp với nhau trong 

việc thực hiện chức năng quản lý lĩnh vực này. Chức năng, trách nhiệm của 

từng bộ, ngành cũng như sự phối hợp theo chiều ngang giữa các cơ quan này 

được quy định trong Chỉ thị số 10/2008/CT- TTg ngày 14/03/2008 của Thủ 

tướng chính phủ “ về việc tăng cường công tác an toàn lao động, bảo hộ lao 

động”. Chính vì vậy, việc hoàn thiện pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh 
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lao động muốn đạt hiệu quả cao thì phải được thực hiện đồng bộ giữa các cơ 

quan hữu quan này. 

Việc hoàn thiện pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động không chỉ đòi 

hỏi thực hiện đồng bộ giữa các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà còn phải 

được tiến hành song song với việc hoàn thiện các chính sách pháp luật khác 

và các lĩnh vực khác có liên quan. Một trong những đặc trưng của các quy 

phạm pháp luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động là “ mang tính 

khoa học kĩ thuật rõ nét”. Tính khoa học và pháp lý cùng tồn tại trong nhiều 

các quy phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động vì các quy định pháp luật 

về các biện pháp nhằm hạn chế, loại trừ các yếu tố nguy hiểm, độc hại đối với 

sức khỏe người lao động trong môi trường làm việc đều dựa trên những cơ sở 

kết quả nghiên cứu của các ngành, các lĩnh vực khoa học- tự nhiên, xã hội 

như: lý, hóa, sinh học, tâm lý, y học… Nó bao gồm các hoạt động điều tra, 

kiểm soát điều kiện lao động; phân tích, đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố 

ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ồn, độ rung, nồng độ bụi tối đa trong 

môi trường làm việc cũng như các yếu tố nguy hiểm, độc hại đối với người 

lao động; giải quyết xử lý điều kiện, môi trường lao động; ban hành các tiêu 

chuẩn kĩ thuật về an toàn, vệ sinh lao động đối với từng ngành nghề, lĩnh vực; 

cải tiến trang thiết bị kĩ thuật, công nghệ sản xuất… Do vậy, khi sửa đổi, bổ 

sung các quy định của pháp luật an toàn lao động, vệ sinh lao động phải trên 

cơ sở và gắn liền với kết quả nghiên cứu của các lĩnh vực khoa học tự nhiên 

xã hội có liên quan thì mới đảm bảo cơ sở khoa học- pháp lý, đảm bảo tính 

chính xác và khả thi của các quy phạm pháp luật này. Bên cạnh việc phù hợp 

với các lĩnh vực khoa học khác, việc hoàn thiện pháp luật về an toàn, vệ sinh 

lao động cũng đặt ra yêu cầu phù hợp với các chế định, các lĩnh vực khác của 

chính ngành khoa học pháp lý nói chung của pháp luật lao động nói riêng. Ví 

dụ như quy định về pháp luật an toàn lao động, vệ sinh lao động liên quan đến 

bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải phù hợp với các quy định 
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của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế định về hợp đồng lao động trong 

BLLĐ, đặc biệt là quy định về hợp đồng lao động xác định thời hạn và việc 

gia hạn loại hợp đồng lao động này gắn với trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội 

của người sử dụng lao động để đảm bảo giải quyết tốt nhất quyền lợi cho 

người lao động khi xảy ra tai nạn lao động và mắc bệnh nghề nghiệp; không 

để xảy ra tình trạng người lao động không được hưởng chế độ bảo hiểm xã 

hội do người sử dụng lao động lợi dụng kẽ hở pháp luật, kí các hợp đồng ngắn 

hạn, rồi gia hạn liên tục… để vi phạm nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội… Việc 

hoàn thiện pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động thực hiện đồng bộ 

với các chế định và lĩnh vực pháp luật khác có liên quan vừa đảm bảo tính 

khả thi của luật vừa thể hiện mối quan hệ nội tại của các ngành luật trong hệ 

thống pháp luật Việt Nam. 

3.2.3 Việc hoàn thiện pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động 

phải đáp ứng được các yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại 

hóa, phát triển đất nước, phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội của đất nước 

Như phần trên đã phân tích, hiện trạng pháp luật về an toàn lao động, 

vệ sinh lao động ở nước ta hiện nay vẫn còn tồn tại một số quy định khó thực 

thi trong thực tế. Một trong những lí do khiến quy định của pháp luật trở 

thành “ lí tưởng” so với điều kiện thực tế của các doanh nghiệp là không phù 

hợp, không tương xứng với điều kiện cơ sở vật chất cụ thể của các đơn vị sản 

xuất kinh doanh nói riêng với trình độ phát triển của nền kinh tế- xã hội của 

đất nước nói chung. Điều này đã phần nào hạn chế việc đưa các quy định rất 

ưu việt của luật vào đời sống. Đất nước ta đang trong quá trình đẩy mạnh thực 

hiện Công nghiệp hóa- hiện đại hóa, phấn đấu đến năm 2020 trở thành một 

nước công nghiệp. Trong một nền sản xuất hiện đại như vậy, việc sử dụng các 

phương tiện, công cụ lao động hiện đại, với cường độ cao hơn, tạo tác phong 

công nghiệp cho cả người lao động và người sử dụng lao động là yêu cầu tất 

yếu, từ đó công tác an toàn, vệ sinh lao động càng đóng vai trò quan trọng. 
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Tuy nhiên, trên thực tế, nước ta còn đang ở trình độ phát triển kinh tế với nền 

công nghiệp hóa thấp. Do vậy, các quy định pháp luật về an toàn lao động, vệ 

sinh lao động phải được hoàn thiện theo hướng phù hợp với tiêu chuẩn an 

toàn, tiêu chuẩn kĩ thuật của hệ thống sản xuất hiện đại và phù hợp với trình 

độ hiện tại của nền kinh tế quốc dân; đảm bảo an toàn cho người lao động, 

giải quyết vấn đề kinh tế luôn đi đôi với giải quyết các vấn đề xã hội, coi con 

người là trọng tâm. 

3.2.4 Phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo hộ lao 

động. 

Hội nhập là một quá trình khách quan và là xu hướng vận động chủ 

yếu của nền kinh tế thế giới. Việt Nam đang chủ động tham gia vào quá trình 

toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống 

kinh tế- xã hội. Công tác quản lý sản xuất nói chung, quản lý an toàn - vệ sinh 

lao động cũng đang thay đổi để bắt kịp tình hình mới. Bước hội nhập quan 

trọng trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động phải kể đến trước tiên đó là 

Việt Nam tham gia Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) năm 1980- một tổ chức  

được thành lập năm 1919 với mục tiêu thúc đẩy công bằng xã hội và bảo vệ 

các quyền lao động và quyền con người. Đến nay, ILO đã thông qua 187 

Công ước và 197 Khuyến nghị. Trong đó có 26 Công ước và khoảng 15 

Khuyến nghị liên quan đến ATVSLĐ. Tính đến nay, Việt Nam đã phê chuẩn, 

gia nhập khoảng 17 công ước của ILO, trong đó có Công ước số 155 năm 

1981 về an toàn lao động, vệ sinh lao động và môi trường làm việc (phê 

chuẩn ngày 3/10/1994), theo đó các quốc gia phê chuẩn Công ước có trách 

nhiệm: “ hình thành và thực hiện chính sách quốc gia chặt chẽ về an toàn lao 

động, sức khỏe trong lao động và môi trường làm việc…”. Năm 2006, Việt 

Nam đã tham dự chương trình nghị sự về an toàn, vệ sinh lao động tại phiên 

họp Hội nghị Lao động quốc tế lần thứ 95 tại Giơ-ne-vơ và đã bỏ phiếu thông 
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qua Công ước số 187 và Khuyến nghị 197 về cơ chế thúc đẩy an toàn, vệ sinh 

lao động.  

Với việc tích cực tham gia hợp tác quốc tế nói chung, hợp tác quốc tế 

về an toàn lao động, vệ sinh lao động nói riêng trong hơn 30 năm qua, mối 

quan hệ Việt Nam-ILO ngày càng phát triển theo chiều hướng tích cực. Việt 

nam chủ động tham dự vào các hoạt động của ILO cũng như ILO tích cực tìm 

cách hỗ trợ Việt Nam. Các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của ILO trong lĩnh vực 

an toàn, vệ sinh lao động tập trung vào việc giúp các cơ quan quản lí nhà 

nước hoạch định chiến lược, chính sách, cải thiện điều kiện sống và điều kiện 

làm việc của người lao động thông qua nhiều hoạt động như: điều tra, khảo 

sát về điều kiện lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong các công 

trường xây dựng nhỏ, khai thác than và nông nghiệp; tập huấn cải thiện điều 

kiện trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ (WISE), an toàn, vệ sinh lao động 

trong nông nghiệp theo phương pháp WIND, hệ thống quản lý an toàn, vệ 

sinh lao động (ILO-OSH 2001), cải thiện điều kiện lao động trên các công 

trường xây dựng nhỏ (WINSCON); xây dựng mạng thông tin quốc gia về an 

toàn, vệ sinh lao động; tham gia Tuần lễ quốc gia hàng năm về an toàn, vệ 

sinh lao động- phòng chống cháy nổ…  

Các Công ước liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động mà Việt Nam 

đã phê chuẩn hoặc tham gia được Việt Nam tôn trọng và thể hiện trong các 

quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Do vậy việc hoàn thiện các 

quy định của pháp luật trong lĩnh vực này cũng cần được sửa đổi nhằm phù 

hợp, cụ thể hóa các cam kết quốc tế của Việt Nam. 

 3. 3. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp 

dụng pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động.  

3.3.1. Cần sửa đổi, bổ sung một số quy định của pháp luật về an 

toàn lao động và vệ sinh lao động 
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Nhìn chung pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động đang ngày càng 

được hoàn thiện, đầy đủ theo hướng bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp 

của người lao động; đồng thời ngày càng có nhiều quy định cụ thể hóa các 

cam kết quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực đảm bảo an toàn, vệ sinh lao 

động. Tuy nhiên, do chưa được xây dựng theo cơ chế hài hòa lợi ích kinh tế 

và lợi ích xã hội, lợi ích của các bên tham gia quan hệ lao động nên tính khả 

thi và tác dụng của một số quy định về an toàn, vệ sinh lao động còn hạn chế. 

Do vậy, việc hoàn thiện những quy định của pháp luật trong lĩnh vực này là 

rất quan trọng nhằm bảo vệ tối đa quyền, lợi ích của người lao động. Một 

trong số những giải pháp mang tính trực tiếp và phát huy hiệu quả trong thực 

tế, đó là giải pháp: sửa đổi, bổ sung một số quy định của pháp luật về an toàn 

lao động, vệ sinh lao động. Theo học viên, hiện nay pháp luật về an toàn lao 

động, vệ sinh lao động cần sửa đổi, bổ sung một số vấn đề như:  

* Một là về điều kiện làm việc: Tiến hành bổ sung bản danh mục công 

việc cấm sử dụng một số lao động đặc thù ( lao động nữ, lao động chưa thành 

niên, lao động là người tàn tật) trên cơ sở cập nhật những ngành nghề mới 

xuất hiện trong thực tế mà chứa đựng các yếu tố nguy hiểm độc hại có khả 

năng ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm sinh lý của các đối tượng đặc thù này ( ví 

dụ: lĩnh vực sản xuất năng lượng hạt nhân…) 

* Hai là về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và vấn đề làm thêm 

giờ: cần hoàn thiện những quy định của pháp luật lao động về chế định này 

theo hướng luật hóa nguyên tắc và điều kiện huy động làm thêm giờ để khắc 

phục tình trang huy động vượt quá số giờ làm thêm quy định. Thiết nghĩ nên 

xác định tổng số giờ làm việc ( kể cả làm thêm), thời giờ nghỉ ngơi của người 

lao động trong một ngày, một tuần, một tháng, một năm và có sự cân đối, bù 

trừ thích hợp và có quy định về chế độ đãi ngộ phù hợp. Nâng số giờ làm 

thêm trong năm của người lao động để tạo điều kiện cho chủ sử dụng lao 

động huy động người lao động làm thêm để hoàn thành các công việc mang 
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tính thời vụ, đột xuất hay thực hiện các công việc gấp theo chu kì sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp. Mặt khác, việc tăng thời giờ làm thêm tối đa 

cho người lao động cũng sẽ tạo điều kiện cho người lao động có thêm thu 

nhập để tích lũy cho cuộc sống của họ. Ngoài ra, việc tăng số giờ làm thêm 

cho người lao động góp phần tăng lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trên thị 

trường lao động quốc tế 

* Ba là: Nhà nước nên bổ sung những quy định về tiêu chuẩn, quy 

trình vận hành công nghệ, máy móc, phương tiện, trang thiết bị cho hoạt động 

sản xuất kinh doanh; bổ sung quy định đối với người thiết kế, chế tạo, nhập 

khẩu công nghệ, thiết bị, dụng cụ, hóa chất... cũng phải thực hiện các quy 

định về an toàn, vệ sinh lao động nêu trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia và địa phương về an toàn, vệ sinh lao động; bổ sung danh mục các 

bệnh nghề nghiệp ( bệnh sốt rét, bệnh rối loạn cơ xương nghề nghiệp), điều 

chỉnh chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho phù hợp với nhu cầu và điều kiện 

của doanh nghiệp, bổ sung trách nhiệm của Nhà nước và xã hội đối với các 

quy định liên quan đến quỹ bảo hiểm dành cho tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp. 

* Bốn là: về thanh tra, xử phạt vi phạm trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh 

lao động, có thể thấy rằng hành vi vi phạm quy định pháp luật về an toàn, vệ 

sinh lao động của doanh nghiệp bị xử phạt còn ở mức nhẹ, trong khi hậu quả 

của những hành vi vi phạm đó có thể ở mức rất nghiêm trọng, ảnh hưởng tới 

sức khỏe lâu dài của người lao động, thậm chí tới cả tính mạng của họ. Do 

vậy, Nhà nước cần xây dựng chế tài nghiêm khắc với mức phạt tiền thích 

đáng và có biện pháp xử phạt bổ sung nhằm xử lí các hành vi vi phạm các quy 

định về an toàn lao động, vệ sinh lao động một cách nghiêm khắc để ngăn 

ngừa sự tái diễn của các hành vi vi phạm đó. Đối với vấn đề thanh tra, Nhà 

nước cần có những quy định và chính sách cụ thể về đầu tư nguồn nhân lực và 

kinh phí cho hoạt động thanh tra an toàn lao động, vệ sinh lao động, chú trọng 
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đào tạo lại và nâng cao trình độ của cán bộ làm công tác thanh tra an toàn, vệ 

sinh lao động trong điều kiện khoa học, công nghệ phát triển. 

* Năm là: sửa đổi, bổ sung các quy định về tổ chức Công đoàn, đặc 

biệt là vấn đề tạo cơ chế, chính sách để tổ chức Công đoàn có điều kiện chi trả 

toàn bộ lương cho cán bộ làm công tác công đoàn tại các doanh nghiệp ( đảm 

bảo rằng tổ chức Công Đoàn làm việc độc lập, và là một bên độc lập trong cơ 

chế 3 bên trong hoạt động của doanh nghiệp) Điều này liên quan đến việc sửa 

đổi, bổ sung Luật công đoàn và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

* Ngoài việc sửa đổi một số quy định liên quan trực tiếp đến chế định 

an toàn lao động, vệ sinh lao động như trên, vấn đề không kém phần quan 

trọng, đó là sửa đổi các quy định pháp luật khác có liên quan hoặc bị ảnh 

hưởng khi sửa đổi, bổ sung các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao 

động. Ví dụ quy định về “đào tạo nghề”. Khi doanh nghiệp tiến hành đổi mới 

đổi mới công nghệ, dây truyền sản xuất, sử dụng các loại máy móc, phương 

tiện, trang thiết bị nhập khẩu đạt tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh lao động thì vấn 

đề an toàn, vệ sinh lao động sẽ được cải thiện, giảm thiểu và đảm bảo ở mức 

tối đa. Rõ ràng, việc đổi mới công nghệ như vậy sẽ đảm bảo điều kiện lao 

động được tốt hơn. Tuy nhiên, mặt trái của nó là một bộ phận người lao động 

không đáp ứng được yêu cầu công nghệ mới sẽ bị đào thải. Nhà nước cần có 

những quy định tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp trong việc giải quyết lao 

động dư thừa sau khi áp dụng công nghệ mới, máy móc, phương tiện, trang 

thiết bị nhập khẩu đạt chuẩn an toàn, vệ sinh lao động. Điều này đòi hỏi các 

quy định về đào tạo nghề dự phòng cần phải được quan tâm xây dựng chi tiết 

hơn, trong đó xác định trách nhiệm của người sử dụng lao động. 

Như vậy, việc sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về an toàn lao 

động, vệ sinh lao động là giải pháp quan trọng trong việc hoàn thiện pháp luật 

về an toàn, vệ sinh lao động. Tuy nhiên, khi tiến hành giải pháp này cần lưu ý 

tới việc đảm bảo tính ổn định của pháp luật. Chúng ta đều biết, để đảm bảo 
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tính ổn định của pháp luật, cần hạn chế việc sửa đổi, bổ sung luật theo kiểu 

chạy theo sự biến động của đời sống xã hội. Chỉ khi thật cần thiết mới tiến 

hành việc sửa đổi, bổ sung luật. Vì vậy, về mặt kĩ thuật lập pháp, cần nghiên 

cứu, xây dựng lật theo hướng luật khung, phải có những quy định mang tính 

mở để vừa đảm bảo tính ổn định vừa đảm bảo tính linh hoạt của Luật, ví dụ: 

khi quy định các ngành nghề, công việc cấm sử dụng một số lao động đặc thù. 

Do không thể dự báo hết các ngành nghề mới có thể xuất hiện trong tương lai 

nên mỗi lần sửa đổi, bổ sung không thể liệt kê hết các ngành, nghề như thế 

được, do vậy, rất cần thiết có quy định mang tính mở để tạo khả năng xem xét 

một nghề nào đó có thể được coi là nguy hiểm, độc hại với người lao động và 

tương tự như vậy, ngành nghề nào đó đã được quy định trong danh mục các 

công việc cấm sử dụng một số lao động đặc thù nhưng do sự phát triển của 

trình độ khoa học công nghệ vào thời điểm nào đó, yếu tố nguy hiểm độc hại 

của nó đã có thể khắc phục được thì cũng không được coi là công việc nguy 

hiểm, độc hại thuộc danh mục các công việc cấm sử dụng lao động đặc thù… 

Những quy định mang tính dự báo và tính khung cần được xây dựng để đảm 

bảo tính bền vững của luật, tránh tính “thời sự”.  

Một giải pháp về mặt lập pháp khác, đó là xây dựng, tập hợp các quy 

định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động cũng như tách các quy định về an 

toàn vệ sinh lao động từ BLLĐ để xây dựng thành một văn bản chuyên biệt 

hơn, có tính pháp lý cao và tập trung hơn- Luật an toàn, vệ sinh lao động. 

3.3.2 Nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về an toàn lao động, vệ 

sinh lao động. 

Để nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật an toàn lao động, vệ sinh lao 

động, bên cạnh việc sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực này, 

việc tăng cường công tác tổ chức thực hiện, củng cố bộ máy quản lý cũng như 

hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng đóng vai trò rất 

quan trọng. 
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Thứ nhất, tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên 

truyền về an toàn lao động, vệ sinh lao động 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đóng vai trò quan 

trọng trong việc nhận thức pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật của con 

người. Đây được coi là giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng 

pháp luật nói chung và pháp luật an toàn lao động, vệ sinh lao động nói riêng. 

Thông qua công tác này, các doanh nghiệp và người lao động nắm rõ được 

các quy định của pháp luật, hiểu được tầm quan trọng của việc chấp hành các 

quy định và từ đó dần hình thành ý thức chấp hành pháp luật trong quá trình 

lao động. Để thực hiện tốt công tác này, cần tăng cường các chương trình 

truyền thông về an toàn lao động, vệ sinh lao động trên các phương tiện thông 

tin đại chúng, phát triển mạng thông tin quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động. 

Phát động các phong trào quần chúng ủng hộ, tìm hiểu về an toàn, vệ sinh lao 

động như “tuần lễ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động”. “ tháng chào mừng, 

ngày thế giới về an toàn, vệ sinh lao động” tại nơi làm việc. Đồng thời cần có 

mạng thông tin về các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn, 

vệ sinh lao động để khích lệ tinh thần các doanh nghiệp này và làm gương 

cho các doanh nghiệp khác. Bên cạnh đó, cần nêu đích danh các doanh nghiệp 

còn chưa đảm bảo điều kiện an toàn, vệ sinh lao động, các doanh nghiệp vi 

phạm quy định về an toàn, vệ sinh lao động để các doanh nghiệp này có giải 

pháp khắc phục. Cần chú trọng các hoạt động phổ biến kiến thức về an toàn, 

vệ sinh lao động cho khu vực kinh tế dân doanh, làng nghề và trong sản xuất 

nông nghiệp- những nơi đang tiềm ẩn những yếu tố, nguy cơ cao mất an toàn- 

vệ sinh lao động. 

Đối với doanh nghiệp: cần tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật 

về an toàn lao động, vệ sinh lao động nhằm nâng cao nhận thức của người lao 

động về tầm quan trọng phải thực hiện an toàn, vệ sinh lao động không chỉ vì 

lợi ích của người lao động mà cả vì lợi ích của doanh nghiệp và người sử 
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dụng lao động. Bên cạnh đó, doanh nghiệp nên xác định các khẩu hiệu, 

chương trình hành động về an toàn, vệ sinh lao động, phát động người lao 

động thực hiện tốt nhằm xây dựng môi trường lao động an toàn. 

Ngoài ra, cần thường xuyên tổ chức huấn luyện về an toàn lao động, 

vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người lao động. 

Thứ hai, tăng cường công tác quản lý, thanh tra và xử phạt vi phạm 

pháp luật về an toàn lao động và vệ sinh lao động. 

Hiệu quả của việc áp dụng pháp luật chỉ đạt được khi có sự kết hợp 

chặt chẽ, đồng bộ và nhịp nhàng của các giải pháp. Do đó, bên cạnh giải pháp 

tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền về an toàn lao 

động, vệ sinh lao động, giải pháp “tăng cường công tác quản lý Nhà nước về 

an toàn lao động, vệ sinh lao động, thanh tra và xử phạt những hành vi vi 

phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động” đóng vai trò rất quan trọng với 

tư cách là một biện pháp đảm bảo cho những quy định của pháp luật về an 

toàn lao động, vệ sinh lao động được thực thi trong thực tế. Việc thanh tra, 

kiểm tra, giám sát cần được tăng cường hơn nữa đối với các doanh nghiệp 

thuộc mọi thành phần kinh tế cũng như việc duy trì chế độ báo cáo tình hình 

thực hiện việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp, tình hình 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phát sinh trong các doanh nghiệp… để từ 

đó cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ có biện pháp nhằm khắc phục những 

bất cập trong công tác quản lý, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm của các đối 

tượng liên quan đến đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; củng cố và xây dựng 

mới hệ thống thống kê, báo cáo định kì về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

Ngoài ra, các cơ quan có thẩm quyền cần quản lý và thực hiện nghiêm túc cơ 

chế tư vấn quốc gia 3 bên về an toàn, vệ sinh lao động với những quy định cơ 

bản sau: 

- Chính phủ định kì 1 năm 2 lần làm việc với Đoàn chủ tịch của Tổng 

liên đoàn lao động Việt Nam để kiểm điểm về các cam kết trong các quan hệ 
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giữa Chính phủ với Công đoàn, nghe các ý kiến phản ánh, kiến nghị về các 

vấn đề liên quan đến quyền của người lao động trong quan hệ lao động, trong 

đó có quyền hưởng chế độ an toàn, vệ sinh lao động. 

- Bộ Lao động- thương binh và xã hội định kì 1 năm 2 lần làm việc 

với Tổng liên đoàn lao động Việt Nam kiểm điểm về công tác hợp tác, lắng 

nghe các ý kiến, đề xuất  và kiến nghị về các vấn đề liên quan đến an toàn, vệ 

sinh lao động. 

- Định kì hàng năm Bộ Lao động- thương binh- xã hội, Bộ y tế phối 

hợp với Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức kiểm tra việc thực hiện 

công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động ở các cơ sở sản xuất, các doanh 

nghiệp trong nước. 

- Các cơ quan quản lý an toàn, vệ sinh lao động ở địa phương có trách 

nhiệm phổ biến các văn bản có liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động do cơ 

quan có thẩm quyền ban hành tới các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong địa 

bàn quản lý, hướng dẫn theo dõi việc thực hiện báo cáo kịp thời những vướng 

mắc trong việc thực hiện chính sách do Nhà nước ban hành. 

- Đưa nội dung đánh giá các hoạt động 3 bên trong các hội nghị tổng 

kết về công tác Bảo hộ lao động hàng năm nhằm rút kinh nghiệm và đề ra các 

giải pháp để tăng hiệu quả hoạt động của cơ chế 3 bên trong thực tế. 

 Song song với công tác quản lý, công tác thanh tra cũng cần phải 

được chú trọng. Đổi mới công tác thanh tra Nhà nước về lao động, đẩy mạnh 

công tác tự kiểm tra, giám sát an toàn, vệ sinh lao động của các cơ sở, thành 

lập và củng cố thanh tra chuyên ngành về an toàn, vệ sinh lao động trong các 

lĩnh vực đặc thù. Nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, coi đó như 

một xu thế tất yếu trong quá trình phát triển nền kinh tế- xã hội bền vững của 

đất nước. Đồng thời việc xử lí các trường hợp vi phạm pháp luật về an toàn 

lao động, vệ sinh lao động phải nghiêm khắc, đúng người, đúng tội, đủ mức 
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“phạt” và “ răn đe” đối với các doanh nghiệp, tránh rơi vào “ hình thức chủ 

nghĩa”, “ giơ cao đánh khẽ”. 

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là quá trình kết hợp hài hòa 

giữa việc thực hiện quy định của BLLĐ sửa đổi và yêu cầu của đối tác; kết 

hợp giữa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội, giữa quyền lợi của người sử 

dụng lao động và người lao động; giữa lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường. 

Vai trò của thanh tra lao động là bên cạnh việc giám sát, kiểm tra các tiêu 

chuẩn kĩ thuật và pháp lí mà các doanh nghiệp thực hiện còn phải giúp cho 

doanh nghiệp hiểu đúng và sâu sắc hơn trách nhiệm xã hội của mình. 

Nhà nước phải tạo ra được cơ chế trao quyền cho thanh tra lao động 

để có thể dùng các biện pháp cưỡng chế xử phạt hành chính và yêu cầu các cơ 

sở sản xuất phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm gây 

ra. 

Thanh tra viên phụ trách từng vùng phải phối hợp với thanh tra viên 

lao động của các Sở để tiến hành phát phiếu, phân tích kết quả và gửi phiếu 

kiến nghị đến từng doanh nghiệp. Căn cứ vào kết quả phân tích phiếu, thanh 

tra viên phụ trách vùng có thể tập trung kiểm tra một số doanh nghiệp không 

chấp hành nhằm ngăn cản và xử lý kịp thời các vi phạm. 

 Nhà nước cần có chính sách đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ cho 

thanh tra lao động để nâng cao năng lực, trình độ của thanh tra lao động; từ đó 

nâng cao hiệu quả và chất lượng của công tác thanh tra lao động nói chung, 

thanh tra về an toàn, vệ sinh lao động nói riêng. Bên cạnh đó, các cơ sở vật 

chất, phương tiện kĩ thuật phục vụ cho công tác quản lý, thanh tra cũng cần 

được đầu tư thỏa đáng.  

Thanh tra lao động cần tổ chức đào tạo, huấn luyện cho chủ sử dụng 

lao động về quản lý rủi ro trong sản xuất và tổ chức triển khai công tác bảo hộ 

lao động, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp. 
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Thứ ba, nâng cao năng lực của tổ chức công đoàn trong công tác an 

toàn lao động, vệ sinh lao động. 

Cùng với công tác tăng cường phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp 

luật và công tác quản lý, thanh tra, xử phạt vi phạm pháp luật về an toàn lao 

động và vệ sinh lao động, việc nâng cao năng lực của tổ chức Công đoàn là 

giải pháp rất quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về an 

toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp.  

 Công đoàn Việt Nam có hệ thống tổ chức từ Trung ương đến địa 

phương và doanh nghiệp, là tổ chức đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của người lao động. Trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, Công 

đoàn tham gia ở cả tầm vĩ mô và vi mô như: hoạch định chính sách quốc gia, 

xây dựng và hướng dẫn luật pháp về an toàn, vệ sinh lao động đến tận cơ sở 

sản xuất kinh doanh, người sử dụng lao động, người lao động… Theo Luật 

Công Đoàn năm 1990: Công đoàn có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Nhà 

nước nghiên cứu, ứng dụng khoa học kĩ thuật bảo hộ lao động, xây dựng các 

tiêu chuẩn, quy phạm an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp, giáo dục, vận 

động người lao động chấp hành các quy dịnh về bảo hộ lao động và bảo vệ 

môi trường, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hộ lao động. Khi phát 

hiện nơi làm việc có dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng người lao động, Công 

đoàn có quyền yêu cầu người có trách nhiệm thực hiện ngay các biện pháp 

bảo đảm an toàn lao động, kể cả trường hợp phải tạm ngừng hoạt động, nếu 

thấy cần thiết, tham gia điều tra tai nạn lao động, yêu cầu cơ quan quản lý 

Nhà nước hoặc Tòa án xử lý người chịu trách nhiệm để xảy ra tai nạn lao 

động theo quy định của pháp luật. 

Với vai trò quan trọng như vậy, tổ chức Công đoàn cần được nâng cao 

năng lực và chất lượng hoạt động hơn nữa để đảm bảo ngày càng tốt hơn 

quyền, lợi ích của người lao động trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động. 
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Vấn đề trước tiên đặt ra với tổ chức Công đoàn đó là sự độc lập trong 

cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công đoàn. Hiện nay, cán bộ làm công tác 

công đoàn trong các doanh nghiệp vẫn kiêm nhiệm các chức danh quản lý 

hoặc làm chuyên môn, đặc biệt là vẫn hưởng lương từ giới chủ sử dụng lao 

động. Điều này khiến việc bảo vệ quyền lợi của người lao động nói chung, 

quyền lợi của người lao động trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động nói 

riêng bị hạn chế bởi họ bị ràng buộc, phụ thuộc vào giới chủ sử dụng lao động 

về mặt thu nhập. Mặt khác, thời gian chủ yếu của họ vẫn là tập trung vào làm 

công việc chuyên môn ( quản lý hoặc trực tiếp lao động sản xuất) nên chất 

lượng công tác bảo hộ lao động chưa cao. Do vậy phương hướng hoàn thiện 

là phải xây dựng Công đoàn thành thiết chế độc lập nằm trong doanh nghiệp- 

độc lập về tổ chức và độc lập về tài chính. Các cán bộ công đoàn hưởng lương 

chuyên trách, không do chủ sử dụng lao động chi trả và công việc của họ là 

bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động.  Có như vậy, tổ chức Công đoàn 

mới là một bên “ đối trọng” với giới chủ sử dụng lao động trong việc bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động. 

Tổ chức Công đoàn cần phải có chính sách quan tâm hơn nữa đến việc 

bảo vệ quyền lợi của người lao động, đề đạt với người sử dụng lao động cải 

thiện điều kiện làm việc, yêu cầu người sử dụng lao động nghiêm túc thực 

hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động nhằm 

củng cố vị trí của Công đoàn- một tổ chức bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 

người lao động. 

Thứ tư, một số giải pháp khác. 

- Tăng cường năng lực giảng dạy an toàn, vệ sinh lao động trong hệ 

thống các trường đào tạo nghề, các trường đại học, cao đẳng, trung học 

chuyên nghiệp nhằm trang bị cho những người lao động trong tương lai kiến 

thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động. Thực hiện tốt công tác này sẽ giúp 
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những người lao động trong tương lai chấp hành và thực hiện tốt công tác an 

toàn,vệ sinh lao động. 

- Nhà nước cần khuyến khích và có những chính sách giúp đỡ, tạo 

điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định về an toàn, vệ sinh lao 

động. Chúng ta đều biết, đối với các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh 

thì vấn đề an toàn, vệ sinh lao động thường có điều kiện đảm bảo tốt hơn so 

với các doanh nghiệp nhỏ, lẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ở nước ta, số lượng 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm đại đa số. Do vậy, Nhà nước cần có một 

số chính sách hoặc ưu đãi nhất định như chính sách tài chính, thuế … đối với 

các doanh nghiệp để hỗ trợ một phần điều kiện vật chất cho các doanh nghiệp 

trong việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động. Ngoài ra, Nhà nước hoặc các 

hiệp hội doanh nghiệp nên đưa tiêu chí “ thực hiện tốt công tác an toàn, vệ 

sinh lao động” vào danh mục các tiêu chí xếp hạng, đánh giá doanh nghiệp để 

thúc đẩy các doanh nghiệp tích cực hơn trong việc thực hiện các quy định về 

an toàn lao động, vệ sinh lao động. 

Qua nghiên cứu về các quy định của pháp luật về an toàn lao động, vệ 

sinh lao động, tìm hiểu tình hình thực hiện các quy định này, chúng ta có thể 

thấy được những ưu điểm cũng như một số điểm còn tồn tại trong quá trình 

thực hiện pháp luật, có thể rút ra được những yêu cầu cơ bản của việc thực 

hiện pháp luật trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động. Đó là yêu cầu của 

việc khắc phục những điểm còn bất hợp lí của pháp luật, đáp ứng yêu cầu đẩy 

mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước và phù hợp với cam 

kết quốc tế mà Việt Nam tham gia hoặc phê chuẩn. Đáp ứng được những yêu 

cầu này, công tác hoàn thiện pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động 

chắc chắn sẽ đạt được những bước tiến quan trọng. Xuất phát từ việc nhận 

thức được một số điểm còn tồn tại của các quy định pháp luật về an toàn lao 

động, vệ sinh lao động, một số điểm cần sửa đổi, bổ sung trong các quy định 

của pháp luật đã được đặt ra nhằm tạo tính khả thi, tính thống nhất của các 



 

 110 

quy định pháp luật trên cơ sở bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng 

của người lao động. Đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả áp dụng pháp luật an toàn lao động, vệ sinh lao động như: công tác tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; tăng cường công tác 

quản lý, thanh tra, xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh 

lao động; nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức Công đoàn- tổ chức chính 

trị- xã hội bảo vệ quyền lợi cho người lao động. 
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KẾT LUẬN 

An toàn lao động, vệ sinh lao động là một chế định pháp luật quan 

trọng nhằm đảm bảo sự ổn định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của 

doanh nghiệp. Từ đó góp phần làm ổn định tình hình kinh tế- xã hội đất nước; 

phục vụ cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Đảng, Nhà nước ta. 

Nhận thức được tầm quan trọng này, Nhà nước ta đã và đang xây dựng hệ 

thống các quy định pháp luật phù hợp với thể lực, tâm sinh lí của người lao 

động nói chung, của các đối tượng lao động đặc thù nói riêng. Qua nghiên 

cứu về pháp luật an toàn lao động, vệ sinh lao động, có thể thấy rằng pháp 

luật nước ta đã có những quy định khá cụ thể và ưu việt về đảm bảo an toàn, 

vệ sinh lao động liên quan đến điều kiện làm việc, đào tạo nghề, thời giờ làm 

việc, thời giờ nghỉ ngơi… Những quy định đó đã giúp người lao động nhận 

thức được quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đồng thời cũng đặt ra trách 

nhiệm cho các doanh nghiệp trong việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động. 

Các doanh nghiệp đã chấp hành khá nghiêm túc các quy định của pháp luật 

nhằm xây dựng một môi trường lao động an toàn, vệ sinh, thuận lợi cho người 

lao động; góp phần tăng năng suất, hiệu quả lao động và bảo vệ sức khỏe 

người lao động- lực lượng sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội. 

Hệ thống các quy phạm pháp luật lao động hiện hành đã bước đầu tạo 

hành lang pháp lý cho việc thực hiện quyền lợi của người lao động, xác định 

trách nhiệm của Nhà nước, xã hội; đặc biệt của người sử dụng lao động trong 

việc đảm bảo điều kiện làm việc an toàn và vệ sinh cho người lao động. Luận 

văn cũng đi vào tìm hiểu tình hình thực hiện các quy định pháp luật này trong 

các doanh nghiệp, trong công tác quản lý của Nhà nước, từ đó thấy được 

nhiều ưu điểm và cả những điểm còn tồn tại của thực trạng pháp luật và thực 

trạng áp dụng pháp luật. Các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động 

có tính ưu việt, thể hiện tính nhân đạo và nhân văn sâu sắc của chế độ xã hội 

chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Tuy nhiên để các quy phạm pháp luật đi vào 
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cuộc sống đòi hỏi phải có sự đầu tư về vật chất, sự nhận thức và ý thức của tất 

cả các bên liên quan trong quan hệ lao động, đặc biệt là sự nghiêm túc thực 

hiện pháp luật an toàn lao động, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động 

và người lao động. 

Trong hầu hết các lĩnh vực của công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao 

động, các doanh nghiệp Nhà nước cũng như doanh nghiệp ngoài Nhà nước đã 

có những chính sách, chế độ đối với người lao động nhằm chấp hành và triển 

khai các quy định của pháp luật trong thực tiễn doanh nghiệp, góp phần ổn 

định chất lượng lực lượng lao động. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm các quy 

định của pháp luật lao động về an toàn, vệ sinh lao động cũng xảy ra ngày 

càng phổ biến và có xu hướng gia tăng, gây ảnh hưởng không nhỏ tới xã hội. 

Điều này đòi hỏi các cơ quan quản lí Nhà nước trong lĩnh vực này cần phải 

tích cực tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lí các vụ việc vi phạm 

nhằm xử phạt các đối tượng vi phạm, răn đe, ngăn ngừa các hành vi vi phạm 

trong tương lai. 

Với mong muốn hệ thống các quy định pháp luật về an toàn lao động, 

vệ sinh lao động ngày càng được hoàn thiện hơn nữa, Luận văn đã đề xuất 

một số điểm cần sửa đổi nhằm phù hợp với tình hình mới và các cam kết quốc 

của Việt Nam trong lĩnh vực bảo hộ lao động nói riêng, bảo vệ quyền con 

người nói chung. Chính vì vậy, Luận văn đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng 

cao hiệu quả áp dụng pháp luật trong thực tiễn như kiến nghị đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, về tổ chức hoạt động của Công 

đoàn, nâng cao năng lực hoạt động quản lý, thanh tra của cơ quan Nhà nước 

có thẩm quyền. Việc áp dụng pháp luật chỉ thực sự có hiệu quả khi kết hợp 

hài hòa, đồng bộ, tổng thể các công tác kể trên cùng với tinh thần trách nhiệm 

của người sử dụng lao động, người lao động và toàn xã hội. Với sự hoàn thiện 

về mặt lập pháp; sự kiện toàn mặt tổ chức và quản lý và sự thực thi có hiệu 

quả trong thực tế pháp luật về an toàn lao động và vệ sinh lao động sẽ góp 
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phần nâng cao năng lực sản xuất của nền kinh tế, cải thiện điều kiện làm việc 

cho người lao động, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động nói 

riêng, quyền con người trong lĩnh vực lao động nói chung. 
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