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Abstract. 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..
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Content.
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 chấ t lươ ̣ng và tính cạnh
tranh gắn với việc bảo vệ sức khỏe người lao động là mô ̣t 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 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 đô ̣ng 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

đô ̣ng- 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.
Nguyên nhân chính để xảy ra tai na ̣n 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 đô ̣ng 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 đô ̣ng. 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 đô ̣ng 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 đô ̣ng, vê ̣ sinh lao đô ̣ng.
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 đô ̣ng ” 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 đô ̣ng, vê ̣ sinh lao đô ̣ng ở một số khía cạnh nhất
định, chưa có công trình nào nghiên cứu một cách tổng quan, toàn diện về an toàn lao
đô ̣ng và vê ̣ sinh lao đô ̣ng 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, xây dựng và ban
hành pháp luật liên quan đến an toàn lao đô ̣ng, vê ̣ sinh lao đô ̣ng.
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
đô ̣ng và vê ̣ sinh lao đô ̣ng cũng như sự cần thiết phải ban hành các quy định về vê ̣ sinh,
an toàn lao đô ̣ng 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 đô ̣ng, vê ̣ sinh lao đô ̣ng 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 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 Luận 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 đô ̣ng, vê ̣ sinh lao đô ̣ng theo Pháp luật Lao động Việt
Nam và thực tiễn thực hiện.
- Chương 3: Hoàn thiện pháp luật về An toàn lao đô ̣ng, vê ̣ sinh lao đô ̣ng.
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41. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1990), Luật công đoàn ,
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