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BÀI 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG  
  

I- Mục đích, ý nghĩa, tính chất của  công tác bảo hộ lao động 

1- Khái niệm  

Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, nó tạo ra của cải vật 

chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu 

quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước, xã hội, gia đình và bản thân 

mỗi người lao động. Bất cứ một chế độ xã hội nào, lao động của con người cũng là 

một trong những yếu tố quyết  định nhất, năng động nhất trong sản xuất. Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đã nói:  "Xã hội có cơm ăn, áo mặc, nhà ở là nhờ người lao động. Xây 

dựng giàu có, tự do dân chủ cũng là nhờ người lao động. Tri thức mở mang, cũng 

nhờ lao động. Vì  vậy lao động là sức chính của sự tiến bộ xã hội loài người".  

 Trong quá trình lao động tạo ra của cải vật chất cho xã hội, con người luôn phải tiếp 

xúc với máy móc, trang thiết bị, công cụ và môi trường... Đây là một quá trình hoạt 

động phong phú, đa dạng và rất phức tạp, vì vậy luôn phát sinh những mối nguy 

hiểm và rủi ro... làm cho người lao động có thể bị tai nạn hoặc mắc bệnh nghề 

nghiệp, vì vậy vấn đề đặt ra là làm thế nào để hạn chế được tai nạn lao động đến 

mức thấp nhất. Một trong những biện pháp tích cực nhất đó là giáo dục ý thức bảo 

hộ lao động cho mọi người và làm cho mọi người hiểu được mục đích, ý nghĩa của 

công tác bảo hộ lao động.  

2- Mục đích của công tác Bảo hộ lao động  

 Một quá trình lao động có thể tồn tại một hoặc nhiều yếu tố nguy hiểm, có hại. Nếu 

không được phòng ngừa, ngăn chặn, chúng có thể tác động vào con người gây chấn 

thương, gây bệnh nghề nghiệp, làm giảm sút, làm mất khả năng lao động hoặc gây 

tử vong. Cho nên việc chăm lo cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo nơi làm việc 

an toàn, vệ sinh là một trong những nhiệm vụ trọng yếu để phát triển sản xuất, tăng 

năng suất lao động.  

 Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác bảo hộ lao động, coi đây là một 

nhiệm vụ quan trọng trong quá trình lao động, nhằm mục đích:  

- Đảm bảo an toàn thân thể người lao động, hạn chế đến mức thấp nhất, 

hoặc không để xảy ra tai nạn trong lao động.  

- Đảm bảo cho người lao động mạnh khỏe, không bị mắc bệnh nghề 

nghiệp hoặc các bệnh tật khác do điều kiện lao động không tốt gây nên.  

- Bồi dưỡng phục hồi kịp thời và duy trì sức khỏe, khả năng lao động 

cho người lao động.  

     3- Ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động  

  a- Ý nghĩa chính trị  

 Bảo hộ lao động thể hiện quan điểm 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 khỏe 

mạnh, không mắc bệnh nghề nghiệp là một xã hội luôn luôn coi con người là vốn 
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quý nhất, sức lao động, lực lượng lao động luôn được bảo vệ và phát triển. Công tác 

bảo hộ lao động làm tốt là góp phần tích cực chăm lo bảo vệ sức khỏe, 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 bảo hộ lao động không tốt, điều kiện lao động không được 

cải thiện, để xảy ra nhiều tai nạn lao động nghiêm trọng thì uy tín của chế độ, uy tín 

của doanh nghiệp sẽ bị giảm sút.  

 

b- Ý nghĩa xã hội  

 Bảo hộ lao động là chăm lo đời sống, hạnh phúc của người lao động. Bảo hộ lao 

động 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  khỏe 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 

ngày càng phồn vinh và phát triển.   

 Bảo hộ lao động đảm bảo cho xã hội trong sáng, lành mạnh, mọi  người lao động 

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

hội, tự nhiên và khoa học kỹ thuật.  

 Khi tai nạn lao động không xảy ra 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.  

  c- Ý nghĩa kinh tế  

 Thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động  sẽ đem lại lợi ích kinh tế rõ rệt. Trong lao 

động sản xuất nếu người lao động được bảo vệ tốt, điều kiện lao động thoải mái, thì 

sẽ an tâm, phấn khởi sản xuất, phấn đấu để có ngày công, giờ công cao, phấn đấu 

tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần hoàn thành tốt 

kế hoạch sản xuất. Do vậy phúc lợi tập thể được tăng lên, có thêm điều kiện cải thiện 

đời sống vật chất và tinh thần của cá nhân người lao động và tập thể lao động.  

 Chi phí bồi thường tai nạn là rất lớn đồng thời kéo theo chi phí lớn cho sửa chữa 

máy móc, nhà xưởng, nguyên vật liệu...  

 Tóm lại an toàn là để sản xuất, an toàn là hạnh phúc của người lao động, là điều 

kiện đảm bảo cho sản xuất phát triển và đem lại hiệu quả kinh tế cao.  

     4- Tính chất công tác bảo hộ lao động  

 Bảo hộ lao động có 3 tính chất:  

  a- Tính pháp luật  

 Tất cả những chế độ, chính sách, quy phạm, tiêu chuẩn của nhà nước về bảo hộ lao 

động đã ban hành đều mang tính pháp luật. Pháp luật về bảo hộ lao động được 

nghiên cứu, xây dựng nhằm bảo vệ con người trong sản xuất, nó là cơ sở pháp lý 

bắt buộc các tổ chức nhà nước, các tổ chức xã hội, các tổ chức kinh tế và mọi người 

tham gia lao động phải có tránh nhiệm nghiêm chỉnh thực hiện.  
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  b- Tính khoa học - kỹ thuật  

 Mọi hoạt động trong công tác bảo hộ lao động từ điều tra, khảo sát điều kiện lao 

động, phân tích đánh giá các nguy hiểm, độc hại và ảnh hưởng của chúng đến an 

toàn vệ sinh lao động cho đến việc đề xuất và thực hiện các giải pháp phòng ngừa, 

xử lý khắc phục đều phải vận dụng các kiến thức lý thuyết và thực tiễn trong các 

lĩnh vực khoa học kỹ thuật chuyên ngành hoặc tổng hợp nhiều chuyên ngành.  

Ví dụ: Muốn chống tiếng ồn phải có kiến thức về âm học, muốn cải thiện điều 

kiện lao động, nặng nhọc và vệ sinh trong một số ngành nghề phải hiểu và giải quyết 

nhiều vấn đề tổng hợp phức tạp liên quan đến kiến thức khoa học nhiều lĩnh vực như 

thông gió, chiếu sáng, cơ khí hóa, tâm sinh lý học lao động... đồng thời với nền sản 

xuất công nghiệp hóa, hiện đại hóa, người lao động phải có kiến thức chuyên môn 

kỹ thuật để sản xuất, muốn sản xuất có hiệu quả và bảo vệ được tính mạng, sức khỏe, 

an toàn cho bản thân, thì phải hiểu biết kỹ về công tác bảo hộ lao động. Như vậy 

công tác bảo hộ lao động phải đi trước một bước.  c- Tính quần chúng  

  Tính quần chúng thể hiện trên hai mặt:   

Một là, bảo hộ lao động liên quan  đến tất cả mọi  người tham gia sản xuất, 

họ là người vận hành, sử dụng các dụng cụ, thiết bị máy móc, nguyên vật liệu nên 

có thể phát hiện được những thiếu sót trong công tác bảo hộ lao động, đóng góp xây 

dựng các biện pháp ngăn ngừa, đóng góp xây dựng hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy 

phạm an toàn vệ sinh lao động.   

Hai là, dù cho các chế độ chính sách, tiêu chuẩn quy phạm về bảo hộ lao động  

có đầy đủ đến đâu, nhưng mọi người (từ lãnh đạo, quản lý, người sử dụng lao động 

đến người lao động) chưa thấy rõ lợi ích thiết thực, chưa tự giác chấp hành thì công 

tác bảo hộ lao động cũng không thể đạt được kết quả mong muốn.  

II- Nội dung bảo hộ lao động 

Công tác bảo hộ lao động  bao gồm những nội dung chủ yếu sau:  

Kỹ thuật an toàn;  

Vệ sinh an toàn;  

Các chính sách, chế độ bảo hộ lao động.  

     1- Kỹ thuật an toàn  

 Kỹ thuật an toàn là hệ thống các biện pháp và phương tiện về tổ chức và kỹ thuật 

nhằm phòng ngừa sự tác động của các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất đối với người 

lao động. Để đạt được mục đích phòng ngừa tác động của các yếu tố nguy hiểm 

trong sản xuất đối với người lao động, trong quá trình hoạt động sản xuất phải thực 

hiện đồng bộ các biện pháp về tổ chức, kỹ thuật, sử dụng các thiết bị an toàn và các 

thao tác làm việc an toàn thích ứng.  

 Tất cả các biện pháp đó được quy định cụ thể trong các quy phạm, tiêu chuẩn, các 

văn bản khác về lĩnh vực an toàn.  

  Nội dung kỹ thuật an toàn chủ yếu gồm những vấn đề sau:  

Xác định vùng nguy hiểm;  
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Xác định các biện pháp về quản lý, tổ chức và thao tác làm việc đảm bảo an 

toàn;  

Sử dụng các thiết bị an toàn thích ứng: Thiết bị che chắn, thiết bị phòng ngừa, 

thiết bị bảo hiểm, tín hiệu, báo hiệu, trang bị bảo hộ cá nhân.  

     2- Vệ sinh lao động  

 Vệ sinh lao động là hệ thống các biện pháp và phương tiện về tổ chức và kỹ thuật 

nhằm phòng ngừa sự tác động của các yếu tố có hại trong sản xuất đối với người lao 

động. Để ngăn ngừa sự tác động của các yếu tố có hại, trước hết phải nghiên cứu sự 

phát sinh và tác động của các yếu tố có hại đối với cơ thể con người, trên cơ sở đó 

xác định tiêu chuẩn giới hạn cho phép của các yếu tố trong môi trường lao động, 

xây dựng các biện pháp vệ sinh lao động.  

   Nội dung của vệ sinh lao động bao gồm: - 

Xác định khoảng cách về vệ sinh  

- Xác định các yếu tố có hại cho sức khỏe  

• Giáo dục ý thức và kiến thức vệ sinh lao động, theo dõi quản lý sức khỏe.  

- Biện pháp vệ sinh học, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.  

- Các biện pháp kỹ thuật vệ sinh: Kỹ thuật thông gió, thoát nhiệt, kỹ thuật chống 

bụi, chống ồn, chống rung động, kỹ thuật chiếu sáng, kỹ thuật chống bức xạ, 

phóng xạ, điện từ trường...  

 Trong quá trình sản xuất phải thường xuyên theo dõi sự phát sinh các yếu tố có hại, 

thực hiện các biện pháp bổ sung làm giảm các yếu tố có hại, đảm bảo tiêu chuẩn vệ 

sinh cho phép.  

  

     3- Chính sách, chế độ bảo hộ lao động  

 Các chính sách, chế độ bảo hộ lao động chủ yếu bao gồm: Các biện pháp kinh tế xã 

hội, tổ chức quản lý và cơ chế quản lý công tác bảo hộ lao động. Các chính sách, 

chế độ bảo hộ lao động nhằm bảo đảm thúc đẩy việc thực hiện các biện pháp kỹ 

thuật an toàn, biện pháp về vệ sinh lao động như chế độ trách nhiệm của cán bộ quản 

lý, của tổ chức bộ máy làm công tác bảo hộ lao động, các chế độ về tuyên truyền 

huấn luyện, chế độ thanh tra, kiểm tra, chế độ về khai báo, điều tra, thống kê, báo 

cáo về tai nạn lao đông...  

 Những nội dung của công tác bảo hộ lao động nêu trên là rất lớn, bao gồm nhiều 

công việc thuộc nhiều lĩnh vực công tác khác nhau, hiểu được nội dung của công tác 

bảo hộ lao động sẽ giúp cho người quản lý đề cao trách nhiệm và có biện pháp tổ 

chức thực hiện công tác bảo hộ lao động  đạt kết quả tốt nhất.  

  

III- Hệ thống pháp luật và các quy định về bảo hộ lao động 

 Trong những năm qua, để đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới và sự nghiệp 

công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước, công tác xây dựng pháp luật nói chung và 

pháp luật về bảo hộ lao động nói riêng đã được các cấp các ngành hết sức quan tâm. 
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Vì vậy đến nay Nhà nước ta đã có một hệ thống văn bản pháp luật, chế độ chính 

sách về bảo hộ lao động tương đối đầy đủ.  

 Hệ thống luật pháp, chế độ chính sách bảo hộ lao động và liên quan đến bảo hộ lao 

động bao gồm:  

  

1- Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành năm 1992 (đã được 

sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số: 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 

của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10) - 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 ngơi và 

chế độ bảo hiểm xã hội đối với viên chức Nhà nước và những người làm công 

ăn lương; khuyến khích phát triển các hình thức bảo hiểm xã hội khác đối với 

người lao động.  

- Các điều  39, 61, 63 quy định các nội dung khác về bảo hộ lao động.  

     2- Bộ Luật lao động và các luật khác, pháp lệnh có liên quan đến an toàn - 

vệ sinh lao động  

 Bộ Luật lao động của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc 

hội thông qua ngày 23/6/1994 và có hiệu lực  từ ngày 01/01/1995 quy định quyền 

và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, 

các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất.  

Vì vậy, Bộ luật lao động có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống 

pháp luật quốc gia.  

  Trong bộ Luật lao động những chương liên quan đến an toàn vệ sinh lao động:  

- Chương VII    : Quy định thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi.  

- Chương IX  : Quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động.  

- Chương X  : Những quy định riêng đối với lao động nữ.  

- Chương XI : Những quy định riêng đối với lao động chưa thành niên và một số 

lao động khác.  

- Chương XII    : Những quy định về bảo hiểm xã hội.  

- Chương XVI : Những quy định về thanh tra Nhà nước về lao động, xử phạt vi 

phạm pháp luật lao động.  

  

    3- Một số luật, có liên quan đến an toàn vệ sinh lao động  

 a- Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân, ban hành năm 1989  

- Quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động phải chăm lo, bảo vệ và tăng 

cường sức khỏe cho người lao động.  

- Phải tạo điều kiện cho người lao động được điều dưỡng, nghỉ ngơi, phục hồi 

chức năng lao động.  

- Phải thực hiện đúng các tiêu chuẩn vệ sinh lao động, phải tổ chức khám sức 

khỏe định kỳ cho người lao động  
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- Nghiêm cấm việc làm ô nhiễm các nguồn nước sinh hoạt, tránh làm ô nhiễm 

đất, nước và không khí...  

  b- Luật bảo vệ môi trường, ban hành năm 2005  

- Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và 

nguồn lực để bảo vệ môi trường, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân trong bảo vệ môi trường.  

- Luật này áp dụng đối với các cơ quan Nhà nước, tổ chức hộ gia đình, cá nhân 

trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài 

có hoạt động trên lãnh thổ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

   Trường hợp trong điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

thành viên có quy định khác với quy định của luật này thì áp dụng theo điều ước 

quốc tế đó.  

  

  c- Luật công đoàn ban hành năm 1990  

 Trong luật công đoàn quy định trách nhiệm và quyền hạn của công đoàn trong công 

tác bảo hộ lao động, từ việc phối hợp nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật bảo 

hộ lao động, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm an toàn lao động, vệ sinh 

lao động đến trách nhiệm tuyên truyền giáo dục công tác bảo hộ lao động cho người 

lao động, kiểm tra việc chấp hành luật pháp bảo hộ lao động, tham gia điều tra tai 

nạn lao động...  

    4- Hệ thống các văn bản quy định của chính phủ, của các bộ ngành chức 

năng và hệ thống các tiêu chuẩn, quy phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao 

động, hệ thống các quy định an toàn lao động theo nghề và công tác  

 Cùng với các nghị định của Chính phủ, các thông tư, quyết định của các bộ, ngành 

chức năng, hệ thống các tiêu chuẩn, quy phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động, 

các quy  trình về an toàn bao gồm: Tiêu chuẩn, quy phạm cấp Nhà nước, Tiêu chuẩn, 

quy phạm cấp ngành; Nội quy, quy định của đơn vị sản xuất ban hành nhằm đảm 

bảo an toàn cho người lao động.  

  

IV- Nội dung kế hoạch bảo hộ lao động 

     1- Ý nghĩa của kế hoạch bảo hộ lao động   

 Công tác bảo hộ lao động là công tác nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc những tác động xấu đến sức khỏe người lao 

động. Do đó kế hoạch bảo hộ lao động là một văn bản pháp lý của doanh nghiệp nêu 

lên những nội dung, những công việc doanh nghiệp phải làm nhằm đạt các mục tiêu 

trên. Mặt khác, đây cũng là  nghĩa vụ đầu tiên trong các nghĩa vụ của người sử dụng 

lao động. Nghị định số: 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính Phủ quy định "Hàng 

năm, khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp 

phải lập kế hoạch, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động và cải thiện điều 

kiện lao động"  
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 Kế hoạch bảo hộ lao động là một yếu tố rất quan trọng bảo đảm cho công tác bảo 

hộ lao động của doanh nghiệp được thực hiện tốt.  

  

    2- Nội dung của kế hoạch bảo hộ lao động  

  Kế hoạch bảo hộ lao động gồm 5 nội dung cơ bản sau:  

- Các biện pháp về kỹ thuật an toàn và phòng chống cháy nổ.  

- Các biện pháp về kỹ thuật vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc.  

- Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động.  

- Chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp. - Tuyên 

truyền, giáo dục, huấn luyện về bảo hộ lao động.  

  

    3- Yêu cầu của kế hoạch bảo hộ lao động  

- Kế hoạch bảo hộ lao động phải đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, đáp ứng yêu 

cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  

- Kế hoạch bảo hộ lao động phải bao gồm đủ 5 nội dung trên với những biện 

pháp cụ thể kèm theo kinh phí, vật tư, ngày công, thời gian bắt đầu, thời gian 

hoàn thành, trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân trong việc tổ chức thực hiện.  

    4- Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo hộ lao động  

 a- Cơ sở lập  

- Nhiệm vụ, phương pháp kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình lao động của 

năm kế hoạch.  

- Kế hoạch bảo hộ lao động và những thiếu sót tồn tại của năm trước  

- Các kiến nghị của người lao động, ý kiến của tổ chức công đoàn, kiến nghị của 

thanh tra, kiểm tra.  

- Tình hình tài chính của doanh nghiệp. Kinh phí trong kế hoạch bảo hộ lao động 

được hạch toán vào giá thành sản phẩm, phí lưu thông của doanh nghiệp.  

  b- Tổ chức thực hiện  

- Sau khi kế hoạch bảo hộ lao động được phê duyệt thì bộ phận kế hoạch của 

doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện.  

- Bộ phận bảo hộ lao động hoặc cán bộ lao động cùng với bộ phận kế hoạch đôn 

đốc kiểm tra việc thực hiện và thường xuyên báo cáo với người sử dụng lao 

động.  

- Người sử dụng lao động có trách nhiệm định kỳ kiểm điểm, đánh giá việc thực 

hiện kế hoạch bảo hộ lao động và thông báo kết quả thực hiện cho người lao 

động trong đơn vị biết.  

  

IV- Công tác thanh tra, kiểm tra bảo hộ lao động 

 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.  
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1- Hệ thống thanh tra Nhà nước về bảo hộ lao động ở nước ta hiện nay gồm: 

Thanh tra về An toàn lao động đặt trong Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội; Thanh tra về vệ sinh lao động 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.  

2- 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.  

3- 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.  

4- 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.  

VI- Khai báo, điều tra tai nạn lao động 

 Công tác khai báo, điều tra tai nạn lao động là hết sức quan trọng, bởi vì nó nhằm 

mục đích phân tích, xác định được các nguyên nhân tai nạn lao động trên cơ sở đó 

để ra các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các trường hợp tai nạn tương tự tái diễn, 

đồng thời để phân rõ trách nhiệm đối với những người liên quan đến tai nạn. Tất cả 

các trường hợp tai nạn xảy ra đối với người lao động (Không phân biệt trong biên 

chế hay hợp đồng tạm tuyển, hợp đồng dài hạn hay ngắn hạn) trong giờ làm việc ở 

công trường hay khi đi công tác đều phải khai báo và điều tra theo Quyết định số: 

45/KB-QĐ ngày 20/3/1992 của Liên bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, y tế và 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.  

 Muốn cho công tác điều tra đạt kết quả tốt, khi tiến hành phải luôn nắm vững các 

yêu cầu sau:  

1- Khẩn trương, kịp thời: Tiến hành điều tra ngay sau tai nạn xảy ra, lúc hiện 

trường nơi xảy ra còn được giữ nguyên vẹn, việc khai thác thông tin các nhân 

chứng cũng kịp thời.  

2- Bảo đảm tính khách quan: Phải tôn trọng trong sự thật, không bao che, không 

định kiến, không suy diễn chủ quan thiếu căn cứ.  
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3- Cụ thể và chính xác: Phải xem xét một cách toàn diện, kỹ lưỡng từng chi tiết, 

tránh tình trạng qua loa, đại khái.  

 Trong điều tra tai nạn lao động phải thực hiện tốt các yêu cầu trên mới đưa ra được 

những kết luận đúng đắn về nguyên nhân và trách nhiệm của những người liên quan 

đến vụ tai nạn.  

  


