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Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đang bước 
vào kỉ nguyên mới về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) 
với việc thông qua Luật ATVSLĐ vào tháng 6 năm 2015. 
Lần đầu tiên, luật pháp mở rộng cơ chế bảo vệ ATVSLĐ 
tới người lao động trong khu vực kinh tế phi kết cấu, bao 
gồm xây dựng hệ thống bồi thường tai nạn lao động cho 
người lao động phi kết cấu - thành phần chiếm tỉ lệ trên 
60% lực lượng lao động ở Việt Nam. 
Dự án SAFEYOUTH@WORK hỗ trợ Chính phủ Việt Nam và 
các đối tác xã hội giải quyết thách thức của nhiệm vụ quan 
trọng này. Dự án hướng tới lao động trẻ vì tỉ lệ tai nạn lao 
động tại nơi làm việc trong lao động trẻ thường rất cao. 
Bên cạnh đó, hàng năm có khoảng trên một triệu lao động 
trẻ bước vào thị trường lao động ở Việt Nam, phần lớn 
trong số họ sẽ tìm công việc hoặc thành lập cơ sở kinh 
doanh trong khu vực kinh tế phi kết cấu. Hiểu biết của lao 
động trẻ về quyền tại nơi làm việc rất hạn chế, họ thiếu 
đào tạo, kĩ năng và kinh nghiệm cần thiết để xác định các 
nguy cơ và quản lý rủi ro tại nơi làm việc. Lao động trẻ 
thường không biết cách xử lý an toàn các chất nguy hiểm 
cũng như các nhiệm vụ của công việc.  Họ cũng dễ bị tổn 
thương trước những lời dọa dẫm, gièm pha và bạo lực tại 
nơi làm việc. Do thiếu kinh nghiệm làm việc và không 
được đào tạo các kĩ năng cần thiết, lao động trẻ thường 
không nắm được các quy định về ATVSLĐ hoặc quyền 
được làm việc trong môi trường an toàn và sức khỏe. Họ 
thường làm việc ở những nơi có điều kiện làm việc tạm bợ 
và không dám mạnh dạn thể hiện sự lo ngại về an toàn và 
sức khỏe.  
Cùng với Myanmar và Philippines, Việt Nam là một trong 
ba nước thực hiện thí điểm Dự án toàn cầu này. Chiến 
lược và phương pháp can thiệp áp dụng tại ba nước thí 
điểm có tiềm năng trở thành mô hình nhân rộng tại “những 
nước tham gia khác”. 
Dự án SAFEYOUTH@WORK là cấu phần quan trọng trong 
Chương trình hợp tác về an toàn và sức khỏe của ILO có 
tên “An toàn và sức khỏe – Hành động toàn cầu vì phòng 
ngừa” và hỗ trợ Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) về 
việc làm bền vững và phát triển kinh tế (Mục tiêu số 8). Dự 
án cũng góp phần vào Mục tiêu phát triển bền vững về 
sức khỏe và hạnh phúc (Mục tiêu số 3).
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Công tác thu thập, sử dụng số liệu và thông tin về ATVSLĐ, đặc biệt số liệu về lao động 
trẻ được cải thiện để xây dựng và ban hành các quy định luật pháp hiệu quả, đồng thời 
xây dựng chính sách và chương trình quốc gia phù hợp.
Các quy định và chính sách về ATVSLĐ, đặc biệt cho lao động trẻ được cải thiện.
Năng lực của các cơ quan quản lý nhà nước và các đối tác xã hội để thúc đẩy và thi hành 
tuân thủ Luật và các quyV định dưới Luật về ATVSLĐ, đặc biệt đối với lao động trẻ được 
nâng cao.
Kiến thức và nhận thức của lao động trẻ về những mối nguy hiểm và rủi ro đặc thù tại nơi 
làm việc được nâng cao.
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Mục tiêu tổng thể của dự án là nhằm cải thiện an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho người 
lao động, đặc biệt cho lao động trẻ từ độ tuổi lao động tối thiểu tới 24 tuổi, và xây dựng văn 
hóa phòng ngừa ở Việt Nam. Dự án tập trung vào bốn cấu phần chính như sau:

Cải thiện công tác thu thập, sử dụng thông tin và số liệu về ATVSLĐ, đặc biệt số liệu về 
lao động trẻ;
Tăng cường khung chính sách và Chương trình về ATVSLĐ;
Nâng cao năng lực quốc gia để thúc đẩy và thi hành tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ;
Thiết kế các mô hình tiếp cận cộng đồng và chương trình truyền thông sáng tạo để nâng 
cao nhận thức về tầm quan trọng của ATVSLĐ, đặc biệt liên quan tới lao động trẻ. 
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Contact information:
Nguyễn Ngọc Duyên
Điều phối viên dự án quốc gia
Văn phòng ILO tại Việt Nam
ĐT. +84 24 3734 0902 ext. 105 | Fax. +84 24 3734 0904
Email: duyen@ilo.org
Website: www.ilo.org/hanoi

không có nghĩa bao hàm sự chứng thực của Chính phủ Hoa Kỳ. 


