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Tóm Tắt 

Ghi chú không chính thức này xem xét ngành công nghiệp vận tải hàng hóa đường bộ Tiểu Vùng 
Mê Công Mở Rộng (GMS) thông qua ống kính việc làm bền vững. Ghi chú này cũng bao gồm một 
bản tóm tắt các dụng cụ và công cụ của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (ILO) có liên quan mà có thể 
đóng vai trò là một cơ sở để giải quyết các thử thách an toàn hàng hóa đường bộ chính. Khu vực 
nghiên cứu GMS vì mục đích của ghi chú này bao gồm các Nước Thành Viên như sau: Cam-pu-
chia, Trung Quốc (Tỉnh Vân Nam và Khu Vực Tự Trị Quảng Tây), Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân 
Lào (Lào PDR), My-an-ma, Thái Lan và Việt Nam. Thông tin bao gồm trong ghi chú này thu được 
thông qua nghiên cứu tại văn phòng. Thông tin này có thể được xem lại và cập nhật sau Cuộc 
Họp Tiểu Vùng Mê Công Mở Rộng về An Toàn Vận Tải Hàng Hóa Đường Bộ (15-17/1/2019, 
Băng Cốc, Thái Lan). Thông tin này như là dữ liệu và nội dung của cuộc họp có thể cần được các 
thành viên ba bên của ILO tham gia cuộc họp bổ sung do lượng nhỏ dữ liệu sẵn có công khai và 
các rào cản ngôn ngữ để thông tin được chuẩn bị.   
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Giới Thiệu 

Ước chừng 1,25 triệu người bị thiệt mạng trên các con đường của thế giới hàng năm, và từ 20 
đến 50 triệu người bị thương nặng. Các trường hợp tử vong giao thông đường bộ đặc biệt ảnh 
hưởng đến các nước thu nhập thấp và vừa, ở đó 90% các trường hợp tử vong đường bộ toàn 
cầu xảy ra, mặc dù chỉ có 50% xe cộ ở mức độ toàn cầu. Ở một số nước đang phát triển, các thu 
nhập ngày càng tăng đã dẫn tới sự cơ giới hóa nhanh chóng (xem Phụ Lục 1). Mặc dù các biện 
pháp và mục tiêu an toàn đường bộ đã được thông qua trong các tài liệu và biện pháp lên kế 
hoạch khu vực và cấp quốc gia (xem Phụ Lục 2 và 3), việc quản lý và các quy định an toàn đường 
bộ GMS chưa theo kịp.  

 
Các con số thống kê toàn cầu và quốc gia thể hiện rằng các vụ đâm xe cộ thương mại lớn có thể 
chiếm tới 20% tổng số các vụ đâm xe cơ giới ở một số quốc gia. Xe tải liên quan tới các vụ đâm 
xe gây thương vong một cách không cân đối. Nhìn chung, sự liên quan của xe tải liên quan tới 
nhiều trường hợp tử vong và các kết quả thương tích nghiêm trọng hơn. Các nỗ lự an toàn đường 
bộ có khuynh hướng tập trung vào chất lượng của cơ sở hạ tầng và các công nghệ xe cộ. Tuy 
nhiên, các nghiên cứu nhân quả của xe tải gợi ý rằng ‘các yếu tố con người’ là cơ sở của hơn 
85% các sự vụ đâm xe tải. Trong nhiều trường hợp, các vụ đâm xe liên quan đến xe tải có thể liên 
kết trực tiếp tới các điều kiện làm việc của các tài xế. Là các nơi làm việc có ý nghĩa và an toàn, 
điều này có thể tác động tích cực đến các kết quả an toàn đường bộ. 

 
Cộng đồng quốc tế đã tập hợp lại một chương trình nghị sự về phát triển cho 15 năm tiếp theo 
thông qua Các Mục Đích Phát Triển Bền Vững (các SDG). Việc làm bền vững là điểm mấu chốt 
đối với sự phát triển bền vững. Tầm quan trọng của việc làm bền vững trong việc đạt được sự 
phát triển bền vững được SDG 8 nhấn mạnh, SDG 8 nhắm vào việc “xúc tiến sự tăng trưởng kinh 
tế được duy trì liên tục, toàn diện và bền vững, công ăn việc làm đầy đủ và năng suất và việc làm 
bền vững cho tất cả”. Tuyên Ngôn về Công Bằng Xã Hội cho Sự Toàn Cầu Hóa Công Bằng của 
ILO, 2008 tạo thành một la bàn cho sự xúc tiến các mục tiêu có tính chiến lược của Chương Trình 
Nghị Sự Việc Làm Bền Vững. Những điều này bao gồm nghề nghiệp, bảo trợ xã hội, đối thoại xã 
hội, và các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc, với sự bình đẳng giới và không phân biệt 
đối xử làm các yếu tố điều khiển chính sách cắt ngang. Sự cải thiện các kết quả an toàn đường 
bộ cũng đã là sự tập trung của nhiều khuôn khổ, chương trình sáng kiến và mục tiêu an toàn 
đường bộ của Liên Hiệp Quốc (xem Phụ Lục 4). Đặc biệt là các điều này bao gồm các mục tiêu cụ 
thể của các SDG 3 và 11.  

1.  Việc làm 

Mục tiêu chiến lược của Chương Trình Nghị Sự Việc Làm Bền Vững này tìm kiếm sự xúc tiến việc 
làm bằng cách tạo ra một môi trường thể chế và kinh tế bền vững, ở đó các cá nhân có thể phát 
triển và cập nhật các khả năng và kỹ năng cần thiết mà họ cần để tạo điều kiện cho họ bận rộn 
một cách năng suất cho sự hoàn thành cá nhân của họ và tình trạng sức khỏe, hạnh phúc nói 
chung. Nó cũng khiến các doanh nghiệp tạo điều kiện cho họ được bền vững và tạo ra các cơ hội 
việc làm và thu nhập lớn hơn và các khách hàng tương lai cho tất cả.  
 
Thành phần công nghiệp 
Quy mô tương đối nhỏ của một số thị trường nội địa đã dẫn tới các ngành công nghiệp vận tải và 
hậu cần kém phát triển trong một số trường hợp ở GMS và sự phát triển chậm hơn của các dịch 
vụ hậu cần (ví dụ, hậu cần bên thứ ba hay 3PL). Các doanh nghiệp vi mô và nhỏ, bao gồm số 
lượng lớn các chủ sở hữu kiêm nhà vận hành, hợp thành phần lớn các doanh nghiệp hoạt động 
trong ngành xe tải ở GMS. Bảng 1 cho thấy rằng, ngoại trừ Lào, ngành này trong khu vực bị phân 
đoạn hay tán nhỏ cao.  

Bảng 1: Cấu thành doanh nghiệp (theo quy mô, đơn vị phần trăm) 

Quốc Gia/ Cam-pu- Trung Lào My-an-ma Thái Lan Việt 
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Kiểu doanh 
nghiệp 

chia Quốc Nam 

Vi mô  
(1-10 xe tải) 

91  
90  2-10  90 -99 

 
 
 

n/a 

77,3 
 
 
 

Nhỏ  
(10-30 xe tải) 

7 

Vừa và lớn  
(hơn 30 xe tải) 

2  10  90-98  1-10  22,7 

    n/a: không có sẵn 
 
Trong khi ở hầu hết các quốc gia GMS, các doanh nghiệp vi mô và nhỏ là trụ cột của ngành công 
nghiệp, ở Lào, các công ty vận tải nhỏ gần như không có. Trong trường hợp này, các kết nối trực 
tiếp với các công ty quốc tế là hiếm và các công ty thường có được hàng hóa quốc tế thông qua 
lao động thầu phụ từ các hãng giao nhận chính. Đối với hàng hóa nội địa của Lào, bằng chứng 
gợi ý rằng mặc dù các công ty vừa và lớn dường như đại diện thị phần lớn nhất của các doanh 
nghiệp, họ chủ yếu được hỗ trợ bởi các chủ sở hữu kiêm nhà vận hành được thầu phụ không 
chính thức sở hữu một hoặc hai xe tải.  
 
Tạo việc làm 
Có lượng ít ỏi dữ liệu về tổng số những người lao động được tuyển trong ngành vận tải và hậu 
cần trong vùng GMS. Tuy nhiên, dữ liệu đoàn xe trong Bảng 2 cho thấy sự tăng lên về con số các 
xe tải được đăng ký từ 2007 tới 2013.  

Bảng 2: Số lượng các xe tải được đăng ký ở GMS (theo quốc gia) 

Năm Cam-pu-
chia 

Trung 
Quốc 

Lào My-an-ma Thái Lan Việt Nam 

2007 3.030 n/a 15.500 57.000 748.000 317.000 

2013 5.130 n/a 38.500 111.000 963.000 651.000 

n/a: không có sẵn 
Ghi chú: Bảng này bao gồm dữ liệu về các xe tải được đăng ký với chính phủ. Ở một số nước, cũng có nhiều xe tải lưu 
thông mà không được đăng ký. Nguồn: Trung Tâm Thông Tin Cộng Tác Vận Tải Hiệp Hội các Quốc Gia Đông Nam Á 
(ASEAN)-Nhật Bản (AJTP), 2014. 
 
Các sự tăng lên về đăng ký xe tải có thể được hiểu là dấu hiệu tăng trưởng việc làm và sự tạo 
việc làm trong ngành công nghiệp này. Ví dụ từ 2007 đến 2013, số lượng các xe tải được đăng ký 
ở Lào, My-an-ma và Việt Nam gần như tăng gấp đôi. 
 
Các số lượng thiếu, hình ảnh công nghiệp, và tính năng suất 
Nhiều quốc gia GMS đã bị các số lượng thiếu các tài xế hoặc những người lao động có kỹ năng 
gây tác động. Các kết luận của một cuộc họp cấp bộ được tổ chức vào năm 2011 nhận thấy rằng 
một sự nghiệp trong ngành công nghiệp này được xem là một nghề địa vị thấp, thường đầy 
những người lao động có giáo dục và nhận thức hạn chế về các vấn đề an toàn đường bộ. Cùng 
cuộc họp này nhận thấy rằng ở một số nước, không có việc thiếu số lượng các tài xế xe tải, 
nhưng thử thách chính là việc tuyển các tài xế tốt (và an toàn). 
 
Các chủ sở hữu kiêm nhà vận hành và các doanh nghiệp vi mô đối mặt với các thử thách tính 
năng suất. Các biên lợi nhuận thấp của họ và, trong nhiều trường hợp, sự tiếp cận hạn chế của 
họ đối với tài chính khiến họ đặc biệt dễ bị tổn thương đối với cải cách quy định vận tải và thực 
hiện chính sách môi trường. Điều này có thể dẫn tới sự thiếu hiệu quả nói chung của ngành này. 
Các đánh giá khu vực từ Cam-pu-chia, Lào, My-an-ma và Việt Nam nhấn mạnh, chẳng hạn, tính 
năng suất thấp cho ngành này, các đoàn xe cũ, thiếu các chương trình huấn luyện tài xế thương 
mại và các chương trình tài trợ hạn chế. Trong trường hợp của Lào và Cam-pu-chia, các kết quả 
nghiên cứu cho thấy rằng một phần đáng kể đoàn xe là hơn 30 năm tuổi. Tình hình này đã khiến 
một số nước GMS phụ thuộc vào việc thuê các dịch vụ xe tải từ các nước láng giềng. Hậu quả là, 
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và do tầm quan trọng ngày càng tăng của Thái Lan là một trung tâm mậu dịch và hậu cần trong 
khu vực, ngành này đang trải qua các số lượng thiếu về người lao động ở nước này. 

 
Giới 

Hầu hết các tài xế trong ngành xe tải là nam giới. Sự thiếu số lượng tài xế có thể được giải quyết 
bằng cách thu hút nhiều phụ nữ hơn vào ngành này. Nhưng trong một số trường hợp, các rào cản 
văn hóa, các rập khuôn và bạo lực và quấy rối gây tác động tiêu cực đến các nỗ lực thu hút. Sự 
thiếu các cơ sở phúc lợi chỉnh tề cũng đã được xác định là một rào cản quan trọng đối với sự 
tham gia của họ. Một ví dụ tích cực ở GMS có trong ngành công nghiệp khai khoáng, ở đó các 
công ty khai thác mỏ đã thành công trong việc nhắm vào các nỗ lực tuyển lao động của họ để thu 
hút các tài xế xe tải là nữ.  
 
Các yêu cầu cấp giấy phép 

Các yêu cầu để có được một giấy phép thương mại ở các nước GMS được tóm tắt ở Bảng 3. Ở 
hầu hết các nước GMS, sự cạnh tranh cho các nguồn lực ngân sách hạn chế có thể đã làm chậm 
sự phát triển và sự thực hiện các chương trình huấn luyện tài xế thương mại và sự cải thiện cơ 
sở hạ tầng và quy định về cấp giấy phép. Kế Hoạch Hành Động Hà Nội (2018-2022) xác định việc 
xúc tiến các chương trình phát triển nguồn lực con người là một hành động mấu chốt để hỗ trợ sự 
phát triển xa hơn các diễn đàn hậu cần GMS.  

Bảng 3: Các yêu cầu được xác định để có được một giấy phép thương mại ở GMS (theo quốc gia) 

Các yêu cầu 
Cam-pu-

chia 
Trung 
Quốc* 

Lào 
My-an-

ma 
Thái 
Lan 

Việt 
Nam 

Cấp chứng chỉ huấn luyện Không  Không 
Khôn

g 
Không Có Không 

Sự sẵn có các thể chế 
huấn luyện 

Không Có (n/r) 
Khôn

g 
Không Có Yes (n/r) 

Kiểm tra sức khỏe Không Có 
Khôn

g 
Không Có Không 

Kinh nghiệm thực tế  Không Có 
Khôn

g 
Không Không Có 

Độ tuổi tối thiểu Không Yes 
Khôn

g 
Không Không Có 

 
 

   n/r: Các trường học không được các Nhà Nước quy định     * Đối với Tỉnh Vân Nam và Vùng Tự Trị Quảng Tây 
   Ghi chú: bảng này thu thập thông tin không nhất thiết đáng tin cậy từ các nguồn phi chính phủ, các trang web hoặc 
các tài liệu.  
 
Huấn Luyện  
Các chương trình huấn luyện và các khung trình độ tiêu chuẩn chuyên môn đầy đủ cho ngành xe 
tải cung cấp cơ sở để bắt đầu khắc phục các rào cản giáo dục và văn hóa hạn chế sự cải thiện 
các kết quả an toàn đường bộ. Bất chấp các quy định an toàn đường bộ chủ yếu là dấu hiệu về 
sự thiếu nhận thức, giáo dục và huấn luyện nói chung của tài xế. Ở Thái Lan, các tài xế xe tải 
nhận 12 giờ huấn luyện chính thức. Chương trình học bao gồm các thực hành lái xe an toàn, các 
quy định giao thông, quản lý sức khỏe và an toàn, và lạm dụng chất. Sau khóa học là một bài 
kiểm tra lái xe thực tế. Trong trường hợp của Cam-pu-chia, Lào, và My-an-ma, chứng cứ gợi ý 
rằng việc thiếu quy định và các khung huấn luyện có thể đã gây tác động tiêu cực đến năng suất 
của ngành công nghiệp này ở các nước này.  

2. Bảo trợ xã hội và lao động 

Bảo hiểm an sinh xã hội 
Ngân Hàng Phát Triển Châu Á (ADB) đã cung cấp tư liệu về mức bảo hiểm thấp các chương trình 
xã hội ở các nước GMS. Ví dụ, các chương trình bảo hiểm xã hội có mức bảo hiểm 37%; các 
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chương trình hỗ trợ xã hội 58%, và các chương trình thị trường lao động chỉ tới được 6% dân số. 
Dữ liệu này có thể phản ánh một số lượng lớn những người lao động ở các nước GMS có thể 
thấy bản thân họ trong việc làm không chính thức. Theo ITF, các điều kiện lao động cho những 
người lao động vận tải không chính thức nhìn chung là kém. Những điều này chuyển thành việc 
thiếu các hợp đồng lao động chính thức, sự tiếp cận tới ít các lợi ích hơn hoặc các kế hoạch bảo 
trợ xã hội ít hơn, các tiền công thấp hơn, và các giờ làm việc dài và thất thường. Bằng chứng giai 
thoại gợi ý rằng ở Việt Nam và Lào, hầu hết các tài xế xe tải là những người lao động độc lập và 
là một phần của nền kinh tế không chính thức. 
 
Các thu nhập   
Sự tăng trưởng kinh tế trong khu vực hơn hai thập niên vừa qua đã chuyển thành sự tăng lên về 
tiền công. Tuy nhiên, sự phân phối thu nhập và bất bình đẳng vẫn là một mối lo ngại ở khu vực 
Châu Á-Thái Bình Dương. Bảng 4 bao gồm các con số tiền lương tối thiểu cho các quốc gia GMS. 
Các chênh lệch tiền lương hàng tháng trung bình chính có thể được thấy giữa các nước GMS.  

Bảng 4: Tiền lương hàng tháng trung bình cho các nhân viên làm toàn giờ (theo quốc gia, bằng Đô La 
Mỹ) 

Quốc Gia Cam-pu-
chia 

Trung 
Quốc 

Lào My-an-ma Việt Nam Thái Lan 

Tiền công 
hàng tháng 
trung bình 

 $160  $744 n/a n/a $202 $408 

   Nguồn: ILO, Báo Cáo Tiền Công Toàn Cầu 2016/17      n/a: không có sẵn    USD: Đô La Mỹ 
 

Ở Lào, một nghiên cứu đã thấy rằng những người lao động khu vực tư nhân kiếm tiền công tối 
thiểu $93 đô la Mỹ một tháng. Không dữ liệu thu nhập nào được thấy cụ thể cho các tài xế xe tải ở 
các nước GMS. Tuy nhiên, đã có các tài liệu cho thấy rằng trên thực tế một tài xế xe tải người 
Thái có thể kiếm gấp bốn lần ($700 đô la Mỹ) so với một tài xế xe tải ở Lào ($170 đô la Mỹ). Cũng 
có vẻ là hầu hết các tài xế xe tải GMS thường được trả bằng số lượng các chuyến đi đã hoàn 
thiện hoặc bằng trọng lượng được chở (theo tấn).   
 
Giờ làm việc 
Các quy định thời gian làm việc có các tác động kinh tế lớn đối với tài xế, công ty và các nền hậu 
cần của một chính phủ. Các tác động bao gồm các xung đột về an toàn và sự có lãi, tính năng 
suất giảm, và biến động nhân viên cao hơn. Các tài xế xe tải có thể trải qua các giờ lao động dài, 
thời gian đáng kể cách xa khỏi gia đình, các lịch làm việc và giờ làm việc thất thường, và công 
việc ngẫu nhiên. Thái Lan có vẻ là nước GMS duy nhất quy định thời gian lao động đối với các 
hoạt động xe thương mại. Luật Vận Tải (1979) cho phép giới hạn thời gian lái xe tối đa là 10 tiếng 
một ngày. Ngoài ra, Luật này quy định các khoảng thời gian nghỉ ngơi 30 phút sau bốn tiếng lái xe 
liên tục.  
 
Các vấn đề an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OSH) ưu tiên 
 
Mệt mỏi, căng thẳng và các lo ngại sức khỏe khác 
Các lo ngại sức khỏe nhất định phổ biến hơn trong số những người lao động vận tải đường bộ. 
Các lo ngại này có thể bao gồm căng thẳng, mệt mỏi, các rối loạn xương-cơ, béo phì, ngừng thở 
lúc ngủ, tiểu đường, sẩy thai, áp lực tim mạch cao hơn, các rối loạn thận và sử dụng ma túy và 
các chất kích thích. Các tài xế xe thương mại đối mặt với nhiều thử thách về khía cạnh được nghỉ 
và ngủ đủ. Trong những năm gần đây, đã có một số trạm bên đường (Michi-no-Eki) được lên kế 
hoạch ở tỉnh Sơn La và Hòa Bình ở Việt Nam để tạo điều kiện cho các tài xế xe tải nghỉ ngơi.  
 
Bạo Lực  
Một thập niên vừa qua, đã có sự tăng lên về trộm cắp hàng hóa bạo lực ở các cơ sở đỗ xe tải và 
các khu vực dịch vụ khắp toàn cầu. Tuy nhiên, có vẻ thiếu dữ liệu sẵn có công khai về trộm cắp 
hàng hóa ở GMS. Hiệp Hội Bảo Vệ Tài Sản Được Vận Chuyển đã ra tín hiệu rằng điều này số 

31, 32, 33
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lượng thấp các sự vụ được báo cáo có thể liên quan tới việc thiếu các quá trình và cơ chế báo 
cáo sự vụ đầy đủ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.  
 
Tính áp dụng được của các khung OSH 
Chứng cứ gợi ý rằng phần lớn các tài xế xe tải ở GMS tự thấy mình trong ngành không chính 
thức. Các khung OSH nhìn chung không mở rộng ra những người lao động không chính thức. 
Điều này cũng có thể dẫn tới việc thiếu các hệ thống ghi lại và báo cáo hiệu quả về tai nạn nghề 
nghiệp và các bệnh tật. Tuy nhiên, Việt Nam sẽ có vẻ là một trường hợp ngoại lệ. Vào năm 2015, 
Quốc Hội của Việt Nam đã sửa đổi các luật OSH, cho những người lao động không chính thức 
được bao gồm trong phạm vi áp dụng luật của nước này. 
 
HIV và AIDS 
Sự phổ biến về HIV và truyền nhiễm qua đường tình dục (STI) cao hơn trong số những người lao 
động vận tải so với dân số nói chung ở nhiều nước, đặc biệt là dọc các hành lang vận tải chính. 
Những người lao động vận tải đường bộ, đặc biệt là các tài xế đường dài, đặc biệt có nguy cơ 
truyền nhiễm vì tính chất và các điều kiện công việc của họ. Bệnh dịch HIV và AIDS đã có mặt ở 
GMS kể từ những năm 1980. Sự phổ biến của nó đã giảm xuống ở Cam-pu-chia và Thái Lan do 
sự đầu tư công cộng lớn. Vào năm 2007, ADB và Chương Trình Phát Triển Liên Hiệp Quốc đã 
phát triển một bộ công cụ cho GMS với sự tập trung đặc biệt vào các dân số di động, bao gồm 
các tài xế xe tải.  
 
Các hoạt động xe tải qua biên giới 
Các kết luận của Cuộc Họp Ba Bên ILO 2006 về Các Vấn Đề Lao Động và Xã Hội nảy sinh từ Các 
Vấn Đề Về Tính Di Động Qua Biên Giới nhấn mạnh rằng các việc chậm lại do cơ sở hạ tầng, cơ 
sở và các thiếu sót quy trình kiểm soát tại các chỗ qua biên giới có vấn đề có thể có một tác động 
tiêu cực đối với các điều kiện làm việc và sinh sống của các tài xế xe thương mại. Ngoài ra, việc 
tới được các tài xế qua biên giới có thể thách thức hơn để cung cấp các dịch vụ sức khỏe nghề 
nghiệp và sức khỏe phòng ngừa.  
 
Một trong các lo ngại chính về hoạt động vận tải hàng hóa đường bộ của GMS bao gồm việc thiếu 
các hiệp ước tạo điều kiện thuận lợi qua biên giới hiệu quả hơn. Ví dụ, trong khi một chiếc xe tải 
có thể qua biên giới sang Thái Lan trong vòng 11 tiếng đồng hồ, cùng các thủ tục xuất-nhập khẩu 
có thể mất đến 144 tiếng ở My-an-ma (Xem Phụ Lục 5). Hiện tại, hai hệ thống quá cảnh khu vực 
thí điểm đang hiện tại được thử. Trong trường hợp mà cả hai đều được thực hiện, các vấn đề có 
thể nảy sinh khiến cho một hệ thống bị thừa.   
 

Ô 1: Công Ước TIR Liên Hiệp Quốc 

Công Ước Vận Tải Đường Bộ Quốc Tế Liên Hiệp Quốc (Công Ước TIR) và Giấy Chứng 
Nhận Vận Tải Đường Bộ Quốc Tế hình thành một chế độ quá cảnh hải quan quốc tế được 
sử dụng rộng rãi. Một cuộc họp cấp cao cho Khu Vực Âu-Á về Cải Thiện Hợp Tác về Tạo 
Điều Kiện Thuận Lợi cho Quá Cảnh, Thương Mại và Chương Trình Nghị Sự 2030 cho Sự 
Phát Triển Bền Vững đã được tổ chức ở Hà Nội, Việt Nam vào ngày 7-9/3/2017. Các 
khuyến nghị cuối cùng của cuộc họp nhấn mạnh rằng “[…] các quốc gia được khuyến 
khích tham gia vào các công ước quốc tế liên quan, đặc biệt là Công Ước TIR, Các Công 
Ước Hài Hòa Hóa […] căn cứ vào các lợi ích tiềm năng của họ, cũng như các thỏa thuận 
song phương, tiểu khu vực và khu vực và đảm bảo sự thực hiện hiệu quả của họ, với ý 
định xúc tiến sự hài hòa hóa, đơn giản hóa và tiêu chuẩn hóa các quy định, thể thức và sự 
lập chứng từ cho tất cả các phương tiện vận chuyển.” Trong những năm gần đây, đã có 
các nỗ lực thực hiện một TIR hoàn toàn kỹ thuật số bằng hành lang mậu dịch (biện pháp 
theo từng hành lang).  
 

 
Các kiểm tra  
Các hệ thống kiểm tra là thiết yếu nhưng thường không đầy đủ do thiếu các kiểm tra viên và các 
nguồn lực. Nhiều kiểm tra viên hơn nên được tuyển và tất cả các kiểm tra viên nên được huấn 
luyện tốt, bao gồm về các vấn đề an toàn nghề nghiệp và sức khỏe. Sự hợp tác giữa bộ lao động 
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và bộ vận tải cùng với các cơ quan cảnh sát và thực thi là tối quan trọng để duy trì các sân chơi 
công bằng trong khu vực này. 

3. Đối thoại xã hội và cơ chế ba bên 

Các mối quan hệ công nghiệp chắc chắn và đối thoại xã hội hiệu quả là một phương tiện để xúc 
tiến các tiền công tốt hơn và các điều kiện lao động tốt hơn. Là các công cụ quản trị tốt, chúng 
thúc đẩy sự hợp tác và hiệu quả thực hiện về kinh tế, giúp tạo ra một môi trường tạo điều kiện cho 
sự nhận ra mục tiêu của việc làm bền vững ở cấp độ quốc gia. Đối thoại xã hội là một công cụ 
quan trọng để đảo ngược các khuynh hướng bất bình đẳng. Nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
xây dựng sự đồng nhất về các chính sách quốc gia và quốc tế có liên quan mà tác động đến các 
chiến lược và chương trình về lao động và việc làm bền vững. “Đối thoại xã hội có thể vạch 
đường để hòa giải sự cạnh tranh thị trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của người lao động 
vận tải, và an toàn đường bộ.” 
 
Quan hệ lao động 
Các hình thức lao động phi tiêu chuẩn (các NFSE) thể hiện cả các cơ hội và thử thách trong lĩnh 
vực vận tải. Các NSFE có thể cung cấp các cơ hội để vào thị trường, phát triển các kỹ năng, và có 
được kinh nghiệm việc làm. Tuy nhiên, chúng cũng có thể chuyển thành sự sụt xuống về “lao 
động tiêu chuẩn”. Khi lao động trong các hợp đồng phi tiêu chuẩn không phải là tình nguyện, các 
điều kiện lao động có khuynh hướng kém hơn. Một thách thức thêm do các NSFE đặt ra bao gồm 
việc thiếu các cơ chế thiết thực cho sự đại diện người lao động trong các ủy ban OSH.    
 
Trong các hoạt động vận tải hàng hóa đường bộ, “các mức độ cao về sự cạnh tranh không công 
bằng cũng có thể dẫn tới các mối quan hệ việc làm mơ hồ, không có lợi, không chính thức hoặc 
bất hợp pháp, ở đó những người lao động có các mức độ […] bảo vệ rất khác nhau. Tình hình 
này có thể góp phần vào các kết quả an toàn kém.” “Những người lao động trong ngành này, bao 
gồm những người lao động dựa vào tự kinh doanh, dễ bị tổn thương, khi họ thường phải chịu các 
chi phí về quyền sở hữu, bảo dưỡng và các chi phí vận hành xe trong khi họ có thể không có khả 
năng tham gia vào đối thoại xã hội.” 
 
Cơ chế ba bên 
Một mặt, sự tổ chức thành công đoàn đã cung cấp cho những người lao động trong các mối quan 
hệ việc làm truyền thống một cơ hội để chống lại các tính không đối xứng về quyền lực bất bình 
đẳng ở nơi làm việc và cải thiện các điều khoản và điều kiện công việc của họ. Những người lao 
động trong lĩnh vực vận tải đường bộ nhìn chung đã bị loại trừ ra khỏi mô hình này như ở nhiều 
quốc gia, ngành này chủ yếu bao gồm các chủ sở hữu kiêm nhà vận hành hoặc các doanh nghiệp 
vi mô và nhỏ. Vì vậy, những người lao động này đã không thể tiếp cận, hoặc rơi ngoài phạm vi 
của các luật lao động (ví dụ, cho thuê, thầu phụ, và phân loại sai). Mặt khác, sức mạnh và tính đại 
diện của các hiệp hội vận tải chủ lao động cũng đóng một vai trò cơ bản cho cơ chế ba bên và đối 
thoại xã hội. Số lượng ngày càng tăng những người hành động (ví dụ, các 3PL) và các thực hành 
thuê ngoài cho các hoạt động vận tải và xe tải đã dẫn tới sự chia cắt nơi làm việc và sự sụt giảm 
về đối thoại. Cần có sự chú ý đặc biệt tới việc thầu phụ nhiều lớp và tính chất khu vực chéo và 
chiều toàn cầu của các dịch vụ hậu cần và mối quan hệ của nó với các chuỗi cung ứng.  
 
Ở GMS, chỉ có Lào và My-an-ma có vẻ có các hiệp hội vận tải. Ở My-an-ma, ngành công nghiệp 
vận tải được một tổ chức độc nhất quản lý, gọi là “Gates”, tổ chức này đại diện cho phần lớn các 
nhà vận hành. Các nhà quản lý Gate đàm phán đại diện cho các nhà vận hành, và nhìn chung, 
các công ty vận tải trực thuộc các Gates này, chịu theo các hợp đồng không chính thức và hoạt 
động theo các tiêu chuẩn quốc tế. Ở Lào, ngành này có vẻ được 17 thành viên cốt lõi của Hiệp 
Hội Các Nhà Giao Nhận Quốc Tế Lào đại diện. Về khía cạnh các hội, Cam-pu-chia có nhiều hội 
những người lao động không chính thức. Tuy nhiên, các hội này không có vẻ có tính thành viên 
quan trọng về xe cộ nặng hoặc các tài xế xe tải. Ở My-an-ma, các hội mậu dịch và vận tải hoạt 
động theo Liên Hiệp Các Hội Mậu Dịch – My-an-ma, nước này thực hành các quyền thương 
lượng tập thể ở mức độ hoạt động. Các luật quốc gia ở My-an-ma không có vẻ giải quyết sự phân 
biệt đối xử chống lại hội phổ biến trong ngành vận tải. 
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Ô 2: Làm mũi nhọn dẫn đầu và tạo điều kiện cho một môi trường với các hội và hiệp hội 

doanh nghiệp mạnh mẽ 

Một cuộc nghiên cứu do IBRD và IRU thực hiện cho biết rằng đó là trách nhiệm của các 
chính phủ cho việc tạo ra một môi trường tạo điều kiện cho các doanh nghiệp. Thử 
thách vẫn tồn tại đối với các chính phủ trong việc tạo ra một khuôn khổ tạo điều kiện 
cho ngành công nghiệp vận tải thịnh vượng trong khi đảm bảo các nhu cầu xã hội và 
các nhu cầu của những người lao động được đáp ứng một cách bền vững. Từ góc nhìn 
của nhà vận hành và tài xế, tính không chính thức dẫn tới sự cạnh tranh không công 
bằng, các biểu thuế thấp, tính không đáng tin cậy và làm giảm khả năng đứng vững 
được về mặt kinh tế của ngành này.   
 
Một môi trường tạo điều kiện, các nỗ lực quy định và thực thi thông minh chỉ có thể đẩy 
mạnh một ngành công nghiệp mà được kỳ vọng tiếp tục thích nghi để đảm bảo sự 
thành công lâu dài. Là các chính phủ, điều này thực hiện các chính sách và chiến lược 
cho sự phát triển các vùng nhất định hoặc toàn bộ đất nước. Ở nhiều nước, ngành này 
chịu đựng nhiều đặc điểm làm hại đến năng suất và tính hiệu quả của nó. Điều này bao 
gồm các mức độ cao về tính không chính thức kết hợp với việc thiếu các trình độ 
chuyên môn nghề nghiệp, các xe cộ cũ, các thiếu sót kỹ năng, và sự đại diện yếu do sự 
tán nhỏ ngành công nghiệp.  
 

 
Đối thoại xã hội 
Sự tiếp cận hạn chế hoặc tính sẵn có về thông tin miêu tả sinh động một hình ảnh hỗn hợp về 
thực hành đối thoại xã hội. Nhưng các thay đổi quan trọng có thể được quan sát là kết quả của 
các chương trình sáng kiến mới. Ví dụ, ILO đã dẫn tới các chương trình sáng kiến đối thoại xã hội 
trong số các thành viên ba bên ở Lào. Điều này đã nâng cao chất lượng đầu vào và các sửa đổi 
khiến các điều khoản lao động quốc gia phù hợp với các công ước được phê chuẩn và các tiêu 
chuẩn lao động quốc tế. Ở Cam-pu-chia, các đàm phán tiền công tối thiểu 2016 đã được ủng hộ 
về các đàm phán dựa trên cơ sở chứng cứ. Tuy nhiên, sự phê chuẩn Luật Hội Mậu Dịch đã được 
nhìn nhận là một sự thụt lùi đối với đối thoại xã hội, theo như các lo ngại mà các tổ chức của 
những người lao động thể hiện.  

4. Các nguyên tắc và các quyền cơ bản tại nơi 
làm việc 

Các nước thành viên ILO có nghĩa vụ tôn trọng, xúc tiến và thấy rõ với thiện chí và theo Hiến 
Pháp các nguyên tắc về các quyền cơ bản tại nơi làm việc. Các nguyên tắc và các quyền cơ bản 
tại nơi làm việc bao gồm: sự tự do hiệp hội và sự công nhận hiệu quả quyền thương lượng tập 
thể, sự xóa bỏ tất cả các hình thức lao động cưỡng ép hoặc bắt buộc, sự hủy bỏ hiệu quả lao 
động trẻ em, và sự xóa bỏ phân biệt đối xử về lao động và nghề nghiệp. Các nguyên tắc này 
được trân trọng giữ trong tám văn kiện ILO – ‘Các Công Ước Cơ Bản’: những văn kiện này bao 
gồm:  
 

1. Sự Tự Do Hiệp Hội và Công Ước Bảo Vệ Quyền Tổ Chức, 1948 (số 87) và Công Ước 
Quyền Tổ Chức và Thương Lượng Tập Thể, 1949 (số 98); 
 

2. Công Ước Lao Động Cưỡng Ép, 1930 (số 29) và sự Công Ước Xóa Bỏ Lao Động Cưỡng 
Ép, 1957 (số 105); 

 
3. Công Ước Trả Công Bình Đẳng, 1951 (số 100) và Công Ước Phân Biệt Đối Xử (Việc Làm 

và Nghề Nghiệp, 1958 (số 111), và  
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4. Công Ước về Độ Tuổi Tối Thiểu, 1973 (số 138) và Công Ước về các Hình Thức Tệ Nhất 
của Lao Động Trẻ Em, 1999 (số 182). 

 
Các Nước Thành Viên có nghĩa vụ chấp nhận, thực hiện và thực thi các luật và quy chế quốc gia, 
và đảm bảo rằng các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc và các tiêu chuẩn lao động 
được phê chuẩn bảo vệ và được áp dụng cho tất cả những người lao động bao gồm tất cả những 
người lao động trong ngành vận tải đường bộ. Một bản đánh giá độc lập của ILO gọi là Các 
Chương Trình Quốc Gia Về Việc Làm Bền Vững (DWCP) đã thấy rằng sự tiến bộ trong việc phê 
chuẩn các Công Ước Cơ Bản là chậm ở GMS. Điều này có thể chủ yếu là do các hạn chế từ các 
quy định hiến pháp quốc gia hoặc các luật cụ thể. Bảng 5 bao gồm một bản tóm tắt các công ước 
cơ bản được các Nước Thành Viên GMS phê chuẩn.  
 

Bàng 5: Phê chuẩn các Công Ước Cơ Bản ILO (theo quốc gia, theo năm) 
 

Quốc Gia 
Sự tự do hiệp 

hội 
Lao động cưỡng 

ép 
Không phân biệt 

đối xử 
Lao động trẻ em 

Công Ước C087 C098 C029 C105 C100 C111 C138 C182 
Cam-pu-
chia  

1999 1999 1969 1999 1999 1999 1999 2006 

Trung 
Quốc 

    1990 2006 1999 2002 

Lào     1964   2008 2008 2005 2005 
My-an-ma  1955   1955         2013 
Thái Lan    1969 1969 1999 2017 2004 2001 
Việt Nam    2007   1997 1997 2003 2000 

Source: ILO Normlex 

5. ILO có thể đưa giá trị vào đâu để cải thiện 
các kết quả an toàn vận tải hàng hóa đường bộ 

Việc làm bền vững tóm tắt các nguyện vọng của con người trong các cuộc sống lao động của họ. 
Nó bao gồm các cơ hội việc làm năng suất và đem lại một thu nhập công bằng, an ninh ở nơi làm 
việc và sự bảo trợ xã hội cho các gia đình, các triển vọng tốt hơn cho sự phát triển cá nhân và 
hòa nhập xã hội, sự tự do cho con người thể hiện các lo ngại của họ, tổ chức và tham gia vào các 
quyết định ảnh hưởng tới các cuộc sống của họ và sự bình đẳng cơ hội và đối xử cho tất cả phụ 
nữ và nam giới. Chương Trình Nghị Sự Việc Làm Bền Vững của ILO cung cấp một lộ trình hướng 
về việc làm bền vững và năng suất. Điều  này bao gồm cải thiện các điều kiện làm việc của những 
người lao động vận tải đường bộ, lần lượt điều này có thể nâng cao các kết quả an toàn vận tải 
hàng hóa đường bộ. Ở cấp độ quốc tế, nhiều tiêu chuẩn ILO liên quan tới ngành vận tải, bao gồm:  
 

1. Tám Công Ước Cơ Bản được mô tả ở trên; 
 

2. Hai văn kiện giải quyết thời gian lao động của những người lao động vận tải đường bộ: 
Công ước Các Giờ Lao Động và Các Khoảng Thời Gian Nghỉ Ngơi (Vận Tải Đường Bộ), 
1979 (số 153) và Khuyến Nghị Các Giờ Lao Động và các Khoảng Thời Gian Nghỉ Ngơi 
(Vận Tải Đường Bộ), 1979 (số 161); 

 
3. Một khuyến nghị về sự quản trị và tình trạng mối quan hệ lao động: Khuyến Nghị Mối Quan 

Hệ Lao Động, 2006 (số 198);  
 

4. Một Công Ước về thu mua công: Công Ước Các Điều Khoản Lao Động (Các Hợp Đồng 
Công), 1949 (số 94);  
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5. Một Khuyến Nghị về kiểm tra lao động: Khuyến Nghị Kiểm Tra Lao Động (Khai Thác Mỏ và 
Vận Tải), 1947 (số 82); và  
 

6. Nhiều văn kiện xử lý OSH: Có hơn 40 tiêu chuẩn xử lý trực tiếp hoặc gián tiếp các vấn đề 
an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. 

 
Ở cấp độ quốc gia, các DWCP cung cấp một phương tiện để giao sự hỗ trợ ILO tới các nước 
thành viên. Các DWCP được tổ chức xung quanh các ưu tiên quốc gia, và phù hợp chặt chẽ với 
các khuôn khổ phát triển quốc gia và các khung chính sách khu vực và toàn cầu được thỏa thuận 
quốc tế. Chúng có thể ghi chi tiết các chiến lược, các chính sách và kết quả cần thiết để nhận ra 
sự tiến bộ ở các nước thành viên hướng về mục đích của Việc Làm Bền Vững cho tất cả. Thông 
qua các DWCP của họ, các nước thành viên GMS tập trung các nỗ lực của họ vào các kết quả 
ILO như sau:  
 

1. Kết quả 2: phê chuẩn/áp dụng các tiêu chuẩn lao động quốc tế (các công ước cơ bản); 
 

2. Kết quả 3: tạo ra và mở rộng các tầng bảo vệ xã hội (OSH và bảo trợ xã hội), và 
 

3. Kết quả 10: các tổ chức mang tính đại diện và mạnh mẽ của các chủ lao động và những 
người lao động.    

Ngoài ra, ILO đã xuất bản nhiều công cụ và các sản phẩm kiến thức cho ngành vận tải đường bộ. 
Chúng bao gồm thông tin về OSH, HIV và AIDS, mệt mỏi, các hoạt động và sự bãi bỏ quy định 
qua biên giới. Các hoạt động tương lai bao gồm tổ chức một Cuộc Họp các Chuyên Gia để thông 
qua một bộ luật thực hành về khuyến khích việc làm bền vững và an toàn đường bộ trong ngành 
vận tải, như được yêu cầu trong Giải Pháp ILO về các thực hành tốt nhất trong an toàn vận tải 
đường bộ, như được Cuộc Họp Ngành Ba Bên 2015 thông qua về An Toàn và Sức Khỏe trong 
Ngành Vận Tải Đường Bộ. Tuy nhiên, như đúng tên của nó, mục đích và kết quả sẽ được Phiên 
Họp Lần Thứ 334 của Bộ Phận Chỉ Huy của ILO thông qua vào tháng 3/2019.   
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Phụ Lục 1: Ghi Nhanh: Tình hình an toàn đường 
bộ  

Bảng A.1.1 bao gồm nhiều dấu hiệu an toàn đường bộ; các nước GMS thể hiện một bức ảnh và 
tình hình an toàn đường bộ đa dạng.  

Bảng A.1.1: Ghi Nhanh: Dữ liệu an toàn đường bộ cho GMS (theo quốc gia) 

 Năm Cam-pu-
chia 

Trung Quốc 
(Vân Nam và 
Quảng Tây) 

Lào My-an-
ma 

Việt 
Nam 

Thái Lan 

Tổng số các vụ 
đâm xe 

2013 4.353 3.748 3.821 5.931 13.912 31.337 61.323  

Các mức độ cơ 
giới hóa  

2008 0,30 33,80 19,70 24,21 6,62 11,13 157,41 
2011 1,77 60,47 40,42 31,11 6,76 16,66 187,92 

2015 n/a 102,12 75,86 61,44 n/a n/a 241,57 
Các vụ đâm liên 
quan đến một xe 
thương mại  

2011 8% n/a 2% 30% N/A 4% 

Các thương tích 
giao thông đường 
bộ 

2010 15.888 4.727.000 n/a 24.379 68.510 n/a 

Tỉ lệ tử vong giao 
thông đường bộ 
theo số dân 
100.000 người 

2013 17,4 18,8 14,3 20,3 24,5 36,2 

Các trường hợp 
tử vong giao 
thông đường bộ 
chính thức  

2013 1.950 58.539 910 3.612 n/a 14.509 

Các trường hợp 
tử vong giao 
thông đường bộ 
theo ước chừng 
của WHO 

2013 2.635 261.367 
 

971 
 

10.809 22.419 24.237 

Các trường hợp 
tử vong tài xế xe 
tải nặng/hành 
khách 

2013 53 2.342 20 216 N/A 485 

n/a: không có sẵn 
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Phụ Lục 2: Các khuôn khổ và biện pháp an toàn 
đường bộ khu vực được xác định nhằm mục tiêu 
vào các hoạt động vận tải hàng hóa đường bộ 

Bảng A.2.1 cung cấp một bản tóm tắt các tài liệu lên kế hoạch vận tải khu vực và các mục tiêu và 
điều khoản cụ thể của chúng liên quan tới các hoạt động vận tải hàng hóa đường bộ. 

Bảng A.2.1: Các tài liệu lên kế hoạch và các điều khoản cụ thể (theo tổ chức) 

 
Chương trình nói chung Các điều khoản cụ thể đối với các hoạt 

động vận tải hàng hóa đường bộ 

A
S
E
A
N 

Các nỗ lực ban đầu trong khu vực đã bắt đầu bằng 
Chiến Lược An Toàn Đường Bộ Khu Vực (RRSS) 
và kế hoạch hành động gọi là “Đến Nơi Còn Sống: 
ASEAN cam kết cắt loại bỏ tử vong đường bộ” cho 
thời kỳ 2005-2010. Chương trình sáng kiến tiếp 
theo đó – Chiến Lược An Toàn Đường Bộ ASEAN 
2015 – được Thập Niên Hành Động cho An Toàn 
Đường Bộ của Liên Hiệp Quốc khởi sự. 

Về xe thương mại, kế hoạch hành động bao 
gồm các biện pháp cụ thể bao gồm việc các 
tài xế được cấp giấy phép và phù hợp để lái 
xe. Nó cũng khuyến khích các cơ quan chức 
năng yêu cầu các tiêu chuẩn an toàn được 
xác thực trong các hợp đồng.  

U
N
E
S
C
A
P 

Tuyên Ngôn Cấp Bộ về Cải Thiện An Toàn Đường 
Bộ ở châu Á và Thái Bình Dương được phê duyệt 
vào năm 2006 bao gồm các mục đích và mục tiêu 
khu vực cho an toàn đường bộ ở 62 nước thành 
viên và nước liên kết của UNESCAP. Bản tuyên 
ngôn tập trung vào các chính sách vận tải khu vực, 
những người sử dụng đường dễ bị tổn thương, an 
toàn xe cộ, hợp tác giữa các bên có liên quan, các 
hệ thống an toàn và sự thực thi của chúng, và 
Quốc Lộ châu Á. 

Tuyên Ngôn Cấp Bộ bao gồm các chính sách 
để quy định và cải thiện các điều kiện lao 
động của các tài xế chuyên nghiệp. Sự giảm 
xuống về các tai nạn giao thông đường bộ liên 
quan đến công việc có thể đạt được thông qua 
các chiến lược tăng nhận thức và các chương 
trình huấn luyện. Nó cũng đề xuất phát triển 
một mạng lưới quốc lộ châu Á làm một mô 
hình an toàn đường bộ.  

A
D
B 

Chiến Lược Ngành Vận Tải GMS 2030 đã đóng vai 
trò là một khuôn khổ cho sự phối hợp và hợp tác 
tiểu khu vực trong ngành vận tải. Nó bổ sung và 
xây dựng các chương trình sáng kiến an toàn 
đường bộ của ASEAN. Chiến Lược nhấn mạnh 
tầm quan trọng của việc giải quyết các biện pháp 
nâng cao hành vi của người sử dụng đường bộ – vì 
nó được xem là nguyên nhân chính cho khoảng 
90% các vụ đâm xe – trong khu vực. 

Nó xác định việc thiếu năng lực thể chế và 
thiếu các tài xế thương mại được huấn luyện 
đầy đủ và các thỏa ước tạo điều kiện thuận lợi 
qua biên giới không đầy đủ là các lĩnh vực lo 
ngại chính đối với an toàn đường bộ trong khu 
vực. 
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Phụ Lục 3: Các biện pháp và mục tiêu an toàn 
đường bộ cấp quốc gia được xác định cho các 
hoạt động vận tải hàng hóa đường bộ 

Nhiều biện pháp và mục tiêu cấp quốc gia đã được xác định trong các văn bản lên kế hoạch. 
Chúng được tóm tắt trong Bảng A.3.1. 

Bảng A.3.1: Các hoạt động hàng hóa đường bộ cấp quốc gia: các biện pháp và mục tiêu (theo 
quốc gia) 

Quốc gia Các biện pháp và mục tiêu 

Cam-pu-chia: Kế 
Hoạch Quốc Gia cho 
An Toàn Đường Bộ 
(2011-2020)  

1. Xúc tiến và khuyến khích các nhà vận hành vận tải thiết lập các công ty và 
tham gia vào các hiệp hội.  

2. Phát triển các văn bản và phổ biến việc quản lý an toàn đường bộ cho vận 
tải hàng hóa.  

3. Giám sát và đánh giá sự an toàn các xe thương mại.  
4. Giáo dục các tài xế xe tải về hành vi đường bộ an toàn.  
5. Kiểm soát và tổ chức huấn luyện về lái xe cho những người lao động vận tải 
hàng hóa. 

Trung Quốc: Kế 
Hoạch Hành Động 
An Toàn Đường Bộ 
Quốc Gia Lần Thứ 11 
 (2006-2010)  

1. Thực hiện chặt chẽ các bài kiểm tra tài xế, nâng cao huấn luyện, cải thiện 
quản lý giấy phép, và nâng cao quản lý các tài xế hàng ngày (bao gồm giáo 
dục lại). 

2. Nâng cao việc nghiên cứu và xúc tiến các thiết bị an toàn, bao gồm việc lắp 
đặt và sử dụng các máy ghi thông hành – các máy này đã qua được việc cấp 
chứng chỉ sản phẩm bắt buộc quốc gia. 

3. Giám sát việc đăng ký và kiểm tra xe cơ giới và đẩy mạnh sự số hóa cho 
thông tin xe kéo. 

4. Cải thiện an toàn lao động của các doanh nghiệp vận tải. 
Lào: Kế Hoạch Hành 
Động An Toàn 
Đường Bộ (2011-
2020) 

1. Kiểm tra các tiêu chuẩn xe.  
2. Phát triển việc huấn luyện và kiểm tra tài xế. 

My-an-ma: Kế Hoạch 
Hành Động An Toàn 
Đường Bộ (2014-
2020)  

1. Nâng cấp các bài kiểm tra thể chất, lý thuyết và tâm sinh lý cho các tài xế. 
2. Lắp đặt các làn đường đa kiểm tra xe. 
3. Thực hiện các việc kiểm tra tốc độ chặt chẽ. 

Thái Lan: 
Kế Hoạch Hành 
Động An Toàn 
Đường Bộ (2015-
2020)  

1. Xúc tiến kiến thức, hành vi và các kỹ năng an toàn người sử dụng đường 
bộ. 
2. Phát triển các hệ thống kiểm soát và quy định chặt chẽ hơn cho việc cấp 

giấy phép của tài xế, cho các xe an toàn hơn trên đường, và các xe vận tải 
hàng hóa và các xe vận tải công.  

Việt Nam: Chiến 
Lược An Toàn 
Đường Bộ Quốc Gia 
 (2011-2020) 

1. Cung cấp một khóa huấn luyện về quản lý an toàn. 
2. Xúc tiến việc chia sẻ thông tin giữa các bên hành động công nghiệp và các 
doanh nghiệp.  
3. Nâng cao các hệ thống quản lý an toàn vận tải với các thiết bị ghi về chuyến 
đi và các đồng hộ tốc độ kỹ thuật số.  
4. Tăng cường các biện pháp hành chính để tăng cường các tiêu chuẩn lao 
động, và các tiêu chuẩn kiểm tra.  
5. Thực hiện các việc kiểm thực để tránh việc làm xáo trộn bộ giới hạn tốc.  
6. Tăng cường các biện pháp hành chính chống lại việc lái xe trong khi say 
rượu.  
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Phụ Lục 4: Các khuôn khổ, chương trình sáng 
kiến và mục tiêu an toàn đường bộ của Liên Hiệp 
Quốc 

Ở cấp độ quốc tế, các diễn đàn và chương trình sáng kiến dưới đây hiện tại cung cấp cho các 
Nước thành viên các biện pháp khác nhau để xây dựng một khuôn khổ giải quyết các lo ngại về 
an toàn đường bộ:  

Các ủy ban, các bên công tác và công ước Liên Hiệp Quốc (1947 đến nay) 
Ủy Ban Kinh Tế cho châu Âu của Liên Hiệp Quốc (UNECE) quản lý 70 văn bản pháp lý vận tải của 
Liên Hiệp Quốc. Các văn bản này trở thành ràng buộc khi các Nước tán thành các văn bản này và 
cởi mở đối với tư cách thành viên quốc tế. Diễn Đàn Toàn Cầu cho An Toàn Giao Thông Đường 
Bộ của UNECE (WP.1) vẫn là cơ quan thường trực duy nhất trong hệ thống Liên Hiệp Quốc tập 
trung vào an toàn đường bộ. Đồng thời, Bên Công Tác về Vận Tải Đường Bộ của UNECE đẩy 
mạnh sự phát triển và tạo điều kiện thuận lợi vận tải quốc tế bằng đường bộ bằng cách hài hòa 
hóa và đơn giản hóa các quy định và yêu cầu về vận tải. Điều này bao gồm, ví dụ, Hiệp Định châu 
Âu về Việc Làm của các Đoàn Xe Tham Gia vào Vận Tải Đường Bộ Quốc Tế (Hiệp Định AETR) 
quy định thời gian làm việc và các cơ thế thực hiện của các tài xế xe thương mại.  
 
Thập Niên Hành Động về An Toàn Đường Bộ của Liên Hiệp Quốc (2011-2020) 
Thập Niên Hành Động cho An Toàn Đường Bộ của Liên Hiệp Quốc 2011-2020 được Đại Hội 
Đồng công bố vào tháng 3/2010. Nó nhằm vào việc cứu hàng triệu mạng sống bằng cách đưa vào 
các biện pháp an toàn đường bộ. Công việc của nó theo một biện pháp năm mảng – đó là, quản lý 
an toàn đường bộ, cơ sở hạ tầng, các xe an toàn, hành vi người sử dụng đường bộ và phản ứng 
sau đâm xe.  
 
Phái Viên Đặc Biệt cho An Toàn Đường Bộ của Liên Hiệp Quốc (2015 đến nay) 
Vào ngày 29/4/2015, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc chỉ định một Phái Viên đặc biệt cho an toàn 
đường bộ để giúp huy động sự cam kết chính trị tiếp tục hướng về ưu tiên hóa an toàn đường bộ. 
Sự chỉ định này nhằm nâng cao các mức độ cam kết chính trị và vận động cho sự xúc tiến an toàn 
đường bộ, bằng cách tạo nhận thức và đẩy mạnh sự gia nhập các văn bản pháp lý an toàn đường 
bộ Liên Hiệp Quốc. 
 
Các Mục Đích Phát Triển Bền Vững 2030 (2015-2030) 
Các Mục Đích Phát Triển Bền Vững (các SDG) bao gồm hai mục tiêu liên quan đến an toàn 
đường bộ. Mục tiêu 3.6 nhằm giảm số lượng các thương tích và tử vong toàn cầu từ các tai nạn 
giao thông đường bộ xuống một nửa vào năm 2020. Mục tiêu 11.2 nhằm cung cấp sự tiếp cận đối 
với hệ thống vận tải an toàn, giá cả phải chăng, bền vững và có thể tiếp cận được cho tất cả.  
 
Quỹ Tín Thác An Toàn Đường Bộ Liên Hiệp Quốc (2018 cho đến nay) 
Được đưa ra vào tháng 4/2018, quỹ này của Liên Hiệp Quốc nhằm tạo xúc tác các nỗ lực giải 
quyết tình hình an toàn đường bộ toàn cầu. Nó sẽ tìm cách nối các khoảng trống về sự huy động 
nguồn lực và phối hợp hiệu quả hành động ở tất cả các cấp độ. Quỹ này góp phần vào hai kết quả 
chính, bằng cách hỗ trợ các Nước Thành Viên để làm giảm các thua lỗ kinh tế từ các tai nạn giao 
thông đường bộ, cũng như hạn chế một cách bền vững số lượng các thương vong và tử vong từ 
các tai nạn giao thông.  
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Phụ Lục 5: Các hoạt động qua biên giới 
 
Bảng A.5.1 thể hiện thời gian trung bình có liên quan để vào mỗi một nước GMS tại biên giới. 

Bảng A.5.1: Các hoạt động qua biên giới: Các thông số xếp hạng buôn bán và tuân thủ chứng từ 

(theo quốc gia) 

 Cam-pu-
chia 

Trung 
Quốc 

 Lào My-an-ma Thái Lan Việt Nam 

Buôn Bán Qua 
Các Biên Giới (số 
xếp hạng)  

115 65 
 

76 166 59 100 

Tuân thủ chứng 
từ (các giờ) 132 9 

 
60 144 11 50 

Nguồn: IBRD, 2018 
 
  

124

 125
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Lời chú cuối trang 31: Các chương trình bảo hiểm xã hội bao gồm lương hưu, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thai sản, quỹ dự 
phòng, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thương tích do lao động và bảo hiểm khuyết tật.  
 
Lời chú cuối trang 32: Các chương trình hỗ trợ xã hội bao gồm các chuyển giao xã hội, phúc lợi trẻ em, các lợi ích 
khuyết tật, cứu hộ khi thảm họa, hỗ trợ xã hội cho người già, và hỗ trợ y tế cho người nghèo và người dễ bị tổn thương.   
 
Lời chú cuối trang 33: Các chương trình thị trường lao động bao gồm phát triển và huấn luyện các kỹ năng, và tiền mặt 
cho các chương trình lao động. 
 
Lời chú cuối trang 34: Việc làm không chính thức có thể được định nghĩa là tất cả công việc trả công (ví dụ, cả nghề tự 
kinh doanh và nghề hưởng tiền công) mà không được đăng ký, quy định hay được bảo vệ bởi các khung pháp lý hiện 
hành, cũng như công việc không trả công được thực hiện trong một doanh nghiệp sinh thu nhập. Những người lao động 
không chính thức không có các hợp đồng lao động chắc chắn, các lợi ích của những người lao động, bảo trợ xã hội hoặc 
đại diện của những người lao động. Nó không bao gồm các hoạt động bất hợp pháp.  
 
Lời chú cuối trang 59: Đây là Hệ Thống Quá Cảnh Hải Quan của ASEAN (CTS) và CTS của GMS theo Hiệp Định 
Vận Tải Qua Biên Giới (CBTA). CTS của ASEAN và GMS dựa vào Công Ước TIR. Chúng nhằm làm đơn giản hóa và 
hài hòa hóa các quy định mậu dịch, vận tải và hải quan. Tuy nhiên, không giống như Công Ước TIR, các hệ thống này 
không phải toàn cầu.  
 

Lời chú cuối trang 61: Trụ cột hành chính của hệ thống TIR là giấy chứng nhận vận tải đường bộ quốc tế TIR, điều này 
có thể giải quyết các vấn đề bị chậm khi qua biên giới. Nó đem lại sự xác nhận là có đảm bảo xuyên quốc gia cho hàng 
hóa được giao nhận theo giấy chứng nhận này và cũng là một sự khai báo quá cảnh hải quan. Hệ thống TIR về mặt bản 
chất là một loạt các hành trình quốc gia được bao phủ bởi cùng giấy chứng nhận và hệ thống vận tải đường bộ quốc tế. 
Điều này về mặt bản chất sẽ giải quyết các việc bị chậm khi qua biên giới, mà có thể sau đó giới hạn được các thiếu sót 
việc làm bền vững, các lo ngại OSH, và nhiều yếu tố tác động đến sự an toàn ở GMS. Có 16 bên ký kết và 75 bên tham 
gia TIR.  
 
Lời chú cuối trang 66: “Về mặt điển hình, các NSFE bao gồm công việc rơi vào phạm vi của một mối quan hệ lao động 
tiêu chuẩn, mà bản thân nó được hiểu là việc làm toàn giờ, không hạn định trong một mối quan hệ lao động phụ thuộc. 
Vì các mục đích của thảo luận này, các hình thức việc làm phi tiêu chuẩn dưới đây được xem là: (1) việc làm tạm thời; 
(2) công việc cho công ty nhân dụng tạm thời và các sắp xếp có tính hợp đồng khác bao gồm nhiều bên; (3) các mối 
quan hệ lao động mơ hồ; (4) nghề nghiệp bán thời gian.”  
 
Lời chú cuối trang 124: Sự xếp hạng IBRD này xem xét nhiều biến số, gọi là sự tuân thủ chứng từ, sự tuân thủ biên giới 
và vận tải nội địa – trong quá trình tổng thể của việc xuất khẩu hoặc nhập khẩu một chuyến hàng hóa. 
 
Lời chú cuối trang 125: Sự tuân thủ chứng từ ghi lại thời gian liên quan tuân thủ các yêu cầu chứng từ của tất cả các cơ 

quan chính phủ của nền kinh tế nước xuất xứ, nền kinh tế nước đến và bất kỳ nền kinh tế quá cảnh nào.  
 
 
 


