TỜ THÔNG TIN
XÂY DỰNG VĂN HÓA AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP TẠI VIỆT NAM
Dự án An toàn và Sức khỏe cho Lao động trẻ
(AT và SK cho LĐ trẻ) của Tổ chức Lao động
Quốc tế (ILO) có mục tiêu cải thiện điều kiện
an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho lao động
trẻ. Dự án đã thực hiện một nghiên cứu, sử
dụng phương pháp kết hợp nhằm tìm hiểu
Kiến thức, Thái độ và Hành vi hiện nay về An
toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) của lao động
trẻ tại các tỉnh: Phú Thọ, Hưng Yên và Đà Nẵng
ở Việt Nam. Mục tiêu của khảo sát là để thiết
lập cơ sở về Nhận thức, Kiến thức, Thái độ và
Hành vi liên quan đến ATVSLĐ và xác định ưu
tiên áp dụng cho các hoạt động can thiệp của
dự án. Khảo sát cũng thực hiện các cuộc
phỏng vấn định tính với người cung cấp thông
tin chính là đối tác ba bên, đại diện cho chính
phủ, người sử dụng lao động và người lao
động để bổ sung cho khảo sát định lượng. Đây
là một phần trong nghiên cứu tại ba nước,
bao gồm Việt Nam, My-an-ma và Phi-lip-pin.

Các chiến dịch truyền thông cần khắc phục sự
trùng lắp trong tác động thay đổi hành vi, như
mô tả trong Mô hình Sinh thái Xã hội dưới đây.
Mặc dù người lao động, người sử dụng lao động
và chính phủ là những đối tượng tiếp nhận khác
nhau, nhưng họ cũng ảnh hưởng lẫn nhau, theo
các mạng lưới xã hội và mạng lưới ở cấp cộng
đồng. Sáng kiến thay đổi hành vi và xã hội, về
mặt bản chất, không phải là các đường thẳng;
hành vi của con người thường phức tạp, và các
nỗ lực trong chiến dịch về ATVSLĐ phải dựa trên
nguyên tắc khoa học về hành vi để tăng cường
văn hóa phòng ngừa ATVSLĐ.

Dự án AT và SK cho LĐ trẻ thực hiện nghiên
cứu về Kiến thức, Thái độ, Hành vi (KAB) nhằm
đảm bảo rằng các chiến dịch nâng cao nhận
thức về ATVSLĐ cho lao động trẻ sẽ khắc phục
được những khoảng trống về kiến thức và
nhận thức của lao động trẻ về ATVSLĐ. Cách
tiếp cận này giúp lựa chọn được những vấn đề
ATVSLĐ cần quan tâm, và phân bổ nguồn lực
vốn đã hạn chế để đạt được hiệu quả tối đa.
Dưới đây là phần tóm tắt những phát hiện
chính liên quan đến người lao động, người sử
dụng lao động, và các cơ quan quản lý nhà
nước, những rào cản và đưa ra định hướng để
xây dựng chiến dịch truyền thông thay đổi
nhận thức và xã hội một cách toàn diện
hướng tới cải thiện Kiến thức, Thái độ, Hành vi
liên quan đến ATVSLĐ tại Việt Nam.
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LAO ĐỘNG TRẺ
PHÁT HIỆN CHÍNH
•

•

•

Phần lớn lao động trẻ (LĐT)
được khảo sát trong khu vực
nông nghiệp là lao động gia
đình và không có hợp đồng lao
động chính thức. Hơn một
nửa LĐT tại các làng nghề là
lao động trong gia đình, hầu
hết không có hợp đồng lao
động chính thức, trừ tại các
làng nghề có nhiều doanh
nghiệp và doanh nghiệp xuất
khẩu.
LĐT tại doanh nghiệp lớn của
các làng nghề thường làm việc
trên 40 giờ một tuần, do đó,
họ có thể có nguy cơ cao hơn
về tai nạn và thương tích tại
nơi làm việc.
Tỷ lệ nam và nữ LĐT trong khu
vực nông nghiệp khá cân bằng.
LĐT trong khu vực này đa số
có trình độ trung học cơ sở.

•

•

•
•

•

•

Nhìn chung, các kết quả nghiên
cứu cho thấy có rất ít sự khác biệt
về giới.
LĐT làm việc trong khu vực phi
chính thức rất ít được huấn luyện
về ATVSLĐ.
Động lực lớn nhất để LĐT làm việc
là kiếm tiền hỗ trợ cho gia đình.
Đảm bảo sức khỏe và an toàn tại
nơi làm việc không phải là ưu tiên
hàng đầu của LĐT.
Nhìn chung, LĐT tin rằng họ và
người sử dụng lao động đều quan
tâm đến ATVSLĐ, nhưng bản thân
họ quan tâm nhiều hơn.
Vẫn còn khoảng trống rất lớn để
cải thiện điều kiện ATVSLĐ cho
LĐT. Việc LĐT e ngại báo cáo về sự
cố ATVSLĐ với người sử dụng lao
động cho thấy họ còn thiếu sự cởi
mở khi nói về vấn đề này.

•

•

•

•

Sử dụng vật sắc nhọn, làm việc với
động vật, trơn trượt, sẩy chân và ngã
là những rủi ro chính tại nơi làm việc
được lao động trẻ đề cập. Lao động trẻ
trong khu vực nông nghiệp không nhận
ra tác hại lâu dài của thuốc trừ sâu.
Đau khớp và đau lưng là những vấn đề
sức khỏe được đề cập nhiều nhất, sau
đó là các vấn đề về cơ, ho hoặc các vấn
đề về đường thở.
LĐT trong cả khu vực nông nghiệp và
làng nghề đều coi việc sử dụng phương
tiện bảo vệ cá nhân (PTBVCN) là biện
pháp chủ yếu để giảm thiểu rủi ro.
LĐT nhận thấy nhiều mối nguy khi làm
việc tại các làng nghề, phản ánh qua
rất nhiều công việc trong khu vực này.
Rủi ro chính bao gồm làm việc với máy
móc, công cụ và các vật sắc nhọn.
Người lao động làm việc với ắc quy thì
gặp phải các rủi ro từ axit ắc quy.

Các hoạt động nâng cao nhận thức cần tăng cường nhận
thức đúng đắn của người lao động về rủi ro, bao gồm cải
thiện hiểu biết của họ về mối nguy trước mắt và lâu dài
cũng như cách phòng ngừa. Điều này đặc biệt đúng đối
với rủi ro liên quan tới thuốc trừ sâu trong nông nghiệp
và điều kiện làm việc độc hại trong làng nghề. Nhiều lao
động trẻ, đặc biệt lao động trẻ ở các làng nghề cho rằng
họ sẽ không gặp phải sự cố trong lao động.
LĐT sẽ được hưởng lợi từ việc nâng cao hiểu biết về
quyền lợi và trách nhiệm về ATVSLĐ.
Thông điệp về ATVSLĐ cần tập trung vào các mục tiêu
của LĐT trong tương lai và nhấn mạnh tầm quan trọng
của việc đảm bảo an toàn và sức khỏe nhằm đạt được
các mục tiêu đó.
LĐT cần được thông tin về lợi ích của các chương trình
bảo hiểm tai nạn và bệnh nghề nghiệp tự nguyện.
Công tác truyền thông về rủi ro ATVSLĐ cần đưa ra
thông điệp cụ thể đối với nhóm lao động nhận lương
theo sản phẩm để khuyến khích họ không làm thêm
nhiều giờ.
Do lao động ở cả hai khu vực đều tiếp cận thông tin về
ATVSLĐ qua các kênh thông tin không chính thức (gia
đình, bạn bè, những người lao động khác), nên các kênh
thông tin chính thức, thống nhất và uy tín hơn cần được
sử dụng để truyền đạt thông tin chính xác. Cần tìm hiểu
khả năng sử dụng internet để cải thiện các hình thức
chia sẻ kiến thức.

THÁI ĐỘ

KIẾN THỨC

Khắc phục chênh lệch giữa mức độ kiến thức thực tế và
kiến thức mà người lao động nghĩ mình có. Ví dụ, hầu
hết LĐT nói ATVSLĐ là phương tiện để ‘phòng ngừa tai
nạn’ và ‘sử dụng trang thiết bị an toàn’; họ nghĩ họ có đủ
thông tin để làm công việc một cách an toàn và biết cách
bảo vệ bản thân.

Động lực làm việc chính
của LĐT là hỗ trợ gia đình
nên việc nhấn mạnh tầm
quan trọng của ATVSLĐ
nhằm giúp gia đình tránh
được khó khăn có thể
mang lại hiệu quả.
Phần lớn lao động trong
khu vực nông nghiệp tin
rằng họ chịu trách nhiệm
đối với sự an toàn của
chính mình. Tại các làng
nghề, hầu hết LĐT nói
người sử dụng lao động
cần chịu trách nhiệm về
ATVSLĐ, nhưng một số
cho rằng đó là lỗi của
người lao động do bất cẩn
khi làm việc. Cần thay đổi
thái độ của người lao
động về trách nhiệm liên
quan đến ATVSLĐ.
Phần lớn LĐT nghĩ rằng họ
và người sử dụng lao động
của mình đều coi ATVSLĐ
là quan trọng và họ đối
thoại cởi mở tại nơi làm
việc; tăng cường nhận
thức đúng đắn về rủi ro ở
nơi làm việc và hiểu ý
nghĩa của ‘văn hóa phòng
ngừa ATVSLĐ’.

HÀNH VI

KHUYẾN NGHỊ
Do một số LĐT không báo
cáo nguy cơ hoặc tai nạn
lao động với người sử dụng
lao động, mà thường nói
với các lao động khác, bạn
bè hoặc gia đình họ, nên
các chiến dịch truyền thông
nên tập trung thay đổi
hành vi này.
Tăng tỷ lệ người lao động
sử dụng hóa chất theo
hướng dẫn và xin giúp đỡ
của người lao động có kinh
nghiệm hơn.
Xây dựng ‘người lao động
kiểu mẫu’, là người thực
hiện các hành vi ATVSLĐ
đúng đắn và nhấn mạnh lợi
ích của các hành vi đó
trong các chiến dịch truyền
thông.
TV và internet nên được sử
dụng như các kênh truyền
thông đại chúng chính,
trong khi gia đình, bạn bè
và đồng nghiệp là các kênh
thông tin bổ sung.
Các tổ chức của người lao
động đóng vai trò quan
trọng trong đối thoại nhằm
cải thiện ATVSLĐ cho người
lao động.

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
PHÁT HIỆN CHÍNH
•

•

•

KHUYẾN NGHỊ

Một số ít NSDLĐ trong khu vực nông nghiệp •
cho hay NLĐ gặp phải các vấn đề về sức
khỏe, đặc biệt là ho và các vấn đề về đường
thở, đau lưng hoặc xương khớp, và các vấn
đề về cơ.
NSDLĐ trong khu vực nông nghiệp không
nhận ra tác hại lâu dài của thuốc trừ sâu.
Trong khi đó, những người được phỏng vấn
tại cấp chính sách cho rằng đó là vấn đề
nguy hiểm nhất trong khu vực nông nghiệp. •
NSDLĐ trong nông nghiệp cho hay việc sử
dụng vật sắc nhọn là rủi ro thường gặp
nhất. Sau đó là máy móc, công cụ , trơn
trượt, sẩy chân và ngã. Chưa đến một nửa
số NSDLĐ coi thuốc trừ sâu và hóa chất là
một rủi ro.

KIẾN THỨC

Khắc phục chênh lệch giữa mức độ
kiến thức thực tế và kiến thức mà
NSDLĐ nghĩ mình đã có.
NSDLĐ ở lĩnh vực nông nghiệp và
làng nghề đều nói rằng nguồn
thông tin ATVSLĐ chính là TV, gia
đình và bạn bè.
Nâng cao nhận thức cho NSDLĐ
nên nhấn mạnh vào việc các vật sắc
nhọn gây ra nhiều thương tích cho
NLĐ.
Do nhiều lao động còn trẻ, đây là
những công việc đầu tiên trong ‘thế
giới thực tế’, nên NSDLĐ không thể
mặc định rằng các lao động trẻ đã
có kỹ năng và kiến thức cần thiết
để làm công việc của mình một
cách an toàn.
NSDLĐ cần được tập huấn và cung
cấp thông tin về cách báo cáo tai
nạn lao động và sự cố về ATVSLĐ.
Nâng cao nhận thức và kiến thức
của NSDLĐ về cơ quan thanh tra
lao động, cũng như luật pháp liên
quan và trách nhiệm của NSDLĐ
theo luật.
Các hoạt động tuyên truyền và tập
huấn cho NSDLĐ cần nêu bật lợi ích
đối với doanh nghiệp nếu áp dụng
các chính sách, thực hành tốt trong
ATSKLĐ và cách trả lương tiêu
chuẩn cho người lao động.

Nâng cao sự ghi
nhận của NSDLĐ
đối với giá trị của
đào tạo ATVSLĐ.
Nâng cao nhận thức
của NSDLĐ về lợi
ích của việc đầu tư
vào các biện pháp
ATVSLĐ.
Cải thiện nhận thức
về rủi ro của người
sử dụng lao động
liên quan đến mối
nguy tại nơi làm
việc và hành động
có nguy cơ cao của
người lao động.

HÀNH VI

•

Phần lớn Người sử dụng lao động
(NSDLĐ) cho rằng họ biết quy định
pháp luật về ATVSLĐ. NSDLĐ
thường liên hệ ATVSLĐ với phòng
ngừa tai nạn và sử dụng các trang
thiết bị an toàn và biện pháp vệ
sinh.
Một số NSDLĐ nói họ chưa bao giờ
nghe đến pháp luật về ATVSLĐ,
trong khi một số lượng nhỏ khác
nói họ biết nhiều về các quy định
này. Đối với người lao động,
NSDLĐ tại các làng nghề có vẻ thể
hiện nhận thức tốt hơn so với khu
vực nông nghiệp.

THÁI ĐỘ

•

Những phát hiện này đối
ngược với các kết quả thu
được từ việc phỏng vấn các
cơ quan ở cấp chính sách.
Tại đây, việc sử dụng và xử
lý thuốc trừ sâu không đúng
cách chính là rủi ro ATVSLĐ
lớn nhất trong khu vực
nông nghiệp.
Hầu hết NSDLĐ tại các làng
nghề được phỏng vấn cho
rằng NLĐ không gặp phải
các vấn đề về sức khỏe do
công việc.

Tất cả NSDLĐ sử dụng thuốc trừ
sâu và phân bón hóa học tại nơi
làm việc đều nói rằng họ cung cấp
thiết bị an toàn cho NLĐ khi sử
dụng những hóa chất này. Một số
ít NSDLĐ cho biết họ giám sát việc
sử dụng phương tiện bảo vệ các
nhân (PTBVCN) và chỉ một nửa
cung cấp hướng dẫn rõ ràng, đảm
bảo dán nhãn và lưu trữ hóa chất
đúng cách. NSDLĐ cần giám sát
việc sử dụng PTBVCN tại nơi làm
việc và tìm cách khiến việc sử
dụng các thiết bị này thoải mái
hơn.
Các bảng kiểm và tài liệu hướng
dẫn đơn giản và cụ thể theo khu
vực cần được sử dụng để giúp
NSDLĐ xác định rủi ro tại nơi làm
việc và có kế hoạch giảm thiểu các
rủi ro đó. Ví dụ, họ có thể khuyến
khích việc sử dụng PTBVCN phù
hợp nếu họ có thông tin về các
công việc cụ thể cần đến chúng và
đưa ra các tiêu chuẩn cần đạt
được.
Người SDLĐ cần thống kê và báo
cáo sự cố ATVSLĐ cho các cơ quan
chức năng. Các hoạt động tuyên
truyền cần hướng đến cải thiện
điều kiện ATVSLĐ cho lao động trẻ
ở cả hai lĩnh vực, và nên tập trung
vào đối tượng NSDLĐ là cha mẹ và
người chăm sóc chứ không chỉ là
NSDLĐ.

THANH TRA LAO ĐỘNG
PHÁT HIỆN CHÍNH
• Thanh tra lao động (TTLĐ) cho rằng họ có đủ kiến thức để giám sát việc tuân thủ các quy định về an toàn và sức
khỏe. Đa số nói rằng họ có thể tiếp cận đầy đủ thông tin, chế tài và cơ chế khuyến khích để thực hiện các cuộc
thanh tra có chất lượng cao và khuyến khích NSDLĐ cải thiện điều kiện ATVSLĐ. Tuy nhiên, nhiều thanh tra
không quen với các thuật ngữ như mức độ rủi ro và tuân thủ trong khu vực nông nghiệp.
• Rất ít thanh tra viên cho rằng họ có đủ thời gian, nguồn lực và trang thiết bị phù hợp. Điều này thống nhất với
quan điểm do những người cung cấp thông tin chia sẻ, rằng TTLĐ có những hạn chế về năng lực và khó khăn
trong thủ tục hành chính.
• Mặc dù NSDLĐ đánh giá công tác phòng ngừa của họ một cách tích cực, nhưng các TTLĐ và người cung cấp
thông tin ở cấp chính sách có quan điểm khác.
• Mặc dù NSDLĐ cho rằng có sự đối thoại cởi mở về ATVSLĐ tại nơi làm việc, nhưng những người cung cấp thông
tin chính và TTLĐ cho rằng NLĐ e ngại chia sẻ những vấn đề về ATVSLĐ, chủ yếu do họ không nhận thức được
quyền của mình.

Còn khoảng trống
lớn để cải thiện cả
điều kiện vật chất và
văn hóa an toàn tại
các làng nghề và khu
vực nông nghiệp.
Cần khuyến khích
văn hóa trao đổi cởi
mở vì đây là một
điều kiện tiên quyết
quan trọng nhất
đảm bảo an toàn và
sức khỏe tại nơi làm
việc.

HÀNH VI

Cán bộ thanh tra
cần được đào
tạo về yếu tố rủi
ro và quy trình
tuân thủ trong
lĩnh vực nông
nghiệp.

THÁI ĐỘ

KIẾN THỨC

KHUYẾN NGHỊ
Phân bổ thêm nguồn lực để hỗ trợ TTLĐ tư
vấn và thực thi pháp luật về ATVSLĐ hiệu quả.
Điều này dẫn tới nhu cầu nâng cao năng lực
đáng kể giúp TTLĐ hiểu biết sâu về rủi ro tại
các doanh nghiệp nhỏ phi chính thức như các
doanh nghiệp ở làng nghề và trong khu vực
nông nghiệp.
Chế tài xử phạt và cơ chế khuyến khích đối với
các doanh nghiệp không tuân thủ cũng cần
được rà soát để giảm thiểu rào cản hành chính
và nhằm tăng cường quyền thực thi của thanh
tra. Việc thu thập và chia sẻ thông tin trong
đơn vị thanh tra cũng cần được tăng cường.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Cần có một chiến dịch thay đổi hành vi
và xã hội toàn diện để xây dựng văn hóa
phòng ngừa ATVSLĐ trong khu vực nông
nghiệp và làng nghề ở Việt Nam. Các cơ
quan quản lý nhà nước, tổ chức của
NSDLĐ và NLĐ cần thiết lập quan hệ đối
tác với các tổ chức (như ILO) để xây
dựng chiến lược chiến dịch và tìm kiếm
tài trợ.

Cần tìm chuyên gia truyền thông trong
nước xây dựng một thương hiệu chung
cho chiến dịch nâng cao nhận thức về
ATVSLĐ cũng như thiết kế các thông
điệp và tài liệu phù hợp, hấp dẫn đối với
mỗi nhóm mục tiêu. Tất cả các thông
điệp và tài liệu truyền thông cần hướng
tới mục tiêu xây dựng văn hóa phòng
ngừa.

Cần xác định chỉ tiêu
thống kê của chiến dịch
truyền thông để đo
lường tác động của
chiến dịch đối với các
biến số về Kiến thức,
Thái độ, Hành vi cũng
như tác động tổng thể
của chiến dịch.

Tờ thông tin này dựa trên ấn phẩm “Xây dựng văn hóa phòng ngừa tại Phi-lip-pin: Kiến thức, Thái độ và Hành vi (KAB) về an toàn và sức
khỏe nghề nghiệp của lao động trẻ trong khu vực nông nghiệp tại Vùng IV-A và Vùng VII và ngành xây dựng tại Vùng Thủ đô Quốc gia,” Tổ
chức Lao động Quốc tế 2017
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