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Giới thiệu
Theo ước tính mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), mỗi năm có 2,78 triệu người
lao động thiệt mạng do tai nạn lao động và bệnh liên quan tới công việc1. Trong đó,
2,4 triệu (chiếm 86,3%) người tử vong do các bệnh liên quan đến công việc và 380.000
(chiếm 13,7%) người thiệt mạng do tai nạn lao động. Hàng năm, số ca tai nạn lao động
không gây tử vong cao hơn 1.000 lần so với số ca tử vong. Theo ước tính, có 374 triệu
người lao động bị tai nạn lao động (không gây tử vong) mỗi năm, nhiều trong số đó để
lại hậu quả nghiêm trọng, khiến người lao động mất khả năng làm việc trong dài hạn.
(Hämäläinen và cộng sự, 2017).
Lao động trẻ có tỉ lệ tai nạn lao động cao hơn rất nhiều so với nhóm lao động lớn tuổi.
Theo số liệu gần đây ở châu Âu, tỉ lệ tai nạn lao động không gây tử vong tại nơi làm việc
của lao động trẻ từ 18-24 tuổi cao hơn 40% so với nhóm lao động lớn tuổi hơn (EU-OSHA,
2007). Tại Mỹ, lao động trẻ từ 15-24 tuổi gặp rủi ro về tai nạn lao động không gây tử vong
cao hơn 2 lần so với nhóm lao động từ 25 tuổi trở lên (CDC, 2010).
Nghịch lý là, số liệu thống kê chỉ ra rằng tỉ lệ bệnh nghề nghiệp của lao động trẻ thấp hơn
khi so sánh với nhóm lao động lớn tuổi hơn. Lý do không phải vì lao động trẻ có sức đề
kháng tốt hơn với bệnh nghề nghiệp. Trên thực tế, lao động trẻ dễ mắc các bệnh nghề
nghiệp hơn bởi họ đang phát triển thể chất và tinh thần, do đó, họ dễ bị ảnh hưởng hơn
trước các loại hóa chất độc hại và các tác nhân khác. Tỉ lệ lao động trẻ mắc bệnh nghề
nghiệp ít hơn là do bệnh nghề nghiệp thường chỉ biểu hiện sau một khoảng thời gian
dài phơi nhiễm tích lũy và/hoặc ủ bệnh. Bên cạnh đó, thu thập số liệu chính xác về bệnh
nghề nghiệp gặp nhiều khó khăn, đặc biệt số liệu về bệnh nghề nghiệp đối với lao động
trẻ do tiếp xúc với các mối nguy hiểm tại nơi làm việc (EU-OSHA, 2007).
Bên cạnh những mất mát to lớn về con người, tai nạn và bệnh nghề nghiệp gây tổn thất
nghiêm trọng về kinh tế, ước tính hàng năm mất 3,94% Tổng Sản phẩm Quốc nội toàn
cầu (ILO, 2017c). Hơn thế nữa, khi lao động trẻ bị tai nạn lao động nghiêm trọng và lâu
dài thì tổn thất đối với xã hội lớn hơn nhiều so với nhóm lao động lớn tuổi. Hậu quả tai
nạn lao động trở nên nghiêm trọng hơn khi tai nạn xảy ra với người lao động mới bắt đầu
làm việc. Chấn thương dài hạn khiến lao động trẻ có thể không còn là thành viên tích cực
trong xã hội và không áp dụng được những kiến thức họ đã học ở trường.

1
Năm 1987, Ban Sức khỏe nghề nghiệp chung của ILO/WHO nhất trí sử dụng thuật ngữ “các bệnh liên quan tới công việc” để mô
tả các bệnh nghề nghiệp, và các rối loạn khác gây ra do môi trường làm việc và cách thức thực hiện công việc. Để biết thêm thông tin
về phương pháp tính ước tính toàn cầu và tiêu chí áp dụng đối với các bệnh liên quan tới công việc, có thể tham khảo thêm ấn phẩm
Ước tính Toàn cầu về Tai nạn lao động và Bệnh liên quan tới công việc năm 2017 (Hämäläinen và cộng sự, 2017).
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Mục tiêu của Báo cáo?
Nhân Ngày Thế giới về An toàn và Sức khỏe tại Nơi làm việc năm 2018, ILO xây
dựng báo cáo với mục tiêu thúc đẩy xây dựng một thế hệ người lao động an
toàn và khỏe mạnh. Mục tiêu cụ thể là nhằm mô tả những rủi ro ATSKNN lao
động trẻ gặp phải tại nơi làm việc và để khuyến khích thảo luận, đối thoại toàn
cầu về tầm quan trọng bảo đảm an toàn và sức khỏe cho lao động trẻ. Báo cáo
cũng phân tích các yếu tố làm tăng rủi ro nghề nghiệp của lao động trẻ và đưa
ra những khuyến nghị về mặt luật pháp, chính sách và biện pháp thực tiễn
hướng tới cải thiện an toàn và sức khỏe cho lao động trẻ.

Để xây dựng thế hệ người lao động an toàn và khỏe mạnh, chúng ta phải chuẩn bị từ rất
sớm, bắt đầu từ nhận thức của gia đình và cộng đồng. Để các bạn trẻ nhận thức được
rủi ro và có khả năng tự bảo vệ mình, giáo dục về các mối nguy hiểm và rủi ro cũng như
quyền của người lao động cần bắt đầu từ các trường học, sau đó tiếp tục thông qua các
chương trình đào tạo nghề và tập nghề. Người sử dụng lao động, cả các doanh nghiệp
chính thức và phi chính thức, các hộ kinh doanh gia đình cần được hướng dẫn về các rủi
ro lao động trẻ gặp phải tại nơi làm việc. Cuối cùng, sự hỗ trợ và đại diện của tổ chức của
người lao động đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo rằng, khi lao động trẻ bước chân
vào thế giới việc làm, họ có khả năng thực hiện quyền của người lao động và dám nói lên
tiếng nói về vấn đề ATSKNN tại nơi làm việc.
Nhiều quốc gia đang bắt tay đầu tư vào phát triển nghề nghiệp, giáo dục, đào tạo, xây
dựng kỹ năng và tạo việc làm cho thanh niên. An toàn và sức khỏe nghề nghiệp (ATSKNN)
đóng vai trò quan trọng trong những chương trình này. Để làm được điều đó, cần hiểu
biết và nhận thức được những rủi ro về an toàn và sức khỏe lao động trẻ trong độ tuổi
15-24 gặp phải. Lao động trẻ dưới 18 tuổi được luật pháp quy định là nhóm lao động đặc
thù và cần được bảo vệ đặc biệt theo những tiêu chuẩn và quy định về lao động trẻ em và
danh mục công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động trẻ em. Tuy nhiên, lao động từ
18-24 tuổi không còn được bảo vệ về mặt pháp lý tại nơi làm việc như nhóm lao động ít
tuổi hơn nữa mặc dù họ cũng dễ bị tai nạn lao động tại nơi làm việc.

Cải thiện an toàn và sức khỏe cho lao động trẻ góp phần đạt được Mục tiêu Phát triển
Bền Vững (SDG) số 8 về việc làm bền vững và phát triển kinh tế. Điều này giúp đạt được
Mục tiêu 8.8 về môi trường làm việc an toàn và an ninh cho mọi người lao động vào năm
2030, và Mục tiêu 8.7 về chấm dứt hoàn toàn các hình thức lao động trẻ em vào năm
2025. Để đạt được các mục tiêu này yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước, người sử dụng
lao động, người lao động, tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động và các
bên liên quan cùng phối hợp để xây dựng văn hóa phòng ngừa, đảm bảo an toàn và sức
khỏe cho thế hệ người lao động tiếp theo trên toàn thế giới.

Nhiều năm qua, ILO cam kết thúc đẩy việc làm bền vững và điều kiện làm việc an toàn
và đảm bảo sức khỏe cho mọi người lao động ở nơi làm việc. Cam kết nhấn mạnh tầm
quan trọng cải thiện ATSKNN, thúc đẩy việc làm bền vững cho lao động trẻ và góp phần
đấu tranh chống lao động trẻ em nguy hiểm, độc hại2. Trong tổng số 151,6 triệu trẻ em
liên quan đến lao động trẻ em trên toàn cầu, hơn một nửa (72,5 triệu) là lao động trẻ em
nguy hiểm, độc hại. 24% trong số này (hơn 37 triệu) là các em ở độ tuổi từ 15-17 tuổi
(ILO, 2017b). Cải thiện ATSKNN cho lao động trẻ giúp đạt được hai mục tiêu: cải thiện an
toàn và sức khỏe cho lao động trẻ và giảm thiểu số trẻ em tham gia lao động trẻ em nguy
hiểm, độc hại.

2
Các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, như định nghĩa tại Công ước số 182 của ILO, bao gồm “công việc, theo tính chất hoặc
cách thức thực hiện công việc, có khả năng gây hại tới sức khỏe, an toàn hoặc nhân phẩm của trẻ em”.
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“Lao động trẻ” được hiểu
như thế nào?

Theo mục đích thống kê, Liên Hiệp Quốc (LHQ) định
nghĩa “thanh niên” là người trong độ tuổi từ 15 tuổi
đến 24 tuổi. Đây là nhóm đại diện cho hơn 15% lực
lượng lao động trên toàn thế giới, chiếm khoảng
541 triệu người (ILO, 2016b). Thuật ngữ “lao động
trẻ” thường được dùng để chỉ là những người ở độ
tuổi vừa kết thúc giáo dục bắt buộc và bắt đầu tham
gia vào thị trường lao động.

Lao động trẻ có sự phát triển về thể chất, tâm lý và
nhận thức ở mức độ khác nhau. Theo tiêu chuẩn
quốc tế, 18 tuổi là độ tuổi phân chia tuổi trẻ em và
người lớn. Vì vậy, lao động trẻ được chia thành hai
nhóm lớn:

Lao động trẻ gặp nhiều thách thức trong giai đoạn
chuyển từ trường học sang môi trường làm việc. Họ
cũng gặp nhiều khó khăn khi tìm một công việc ổn
định, có môi trường làm việc an toàn và thu nhập
tốt. Lao động trẻ tham gia thị trường lao động theo
nhiều cách khác nhau, ví dụ như:

Nhóm lao động này được coi là “trẻ em” ngay cả khi
các em được làm một số công việc hợp pháp. Các
em được pháp luật bảo vệ thông qua danh mục các
công việc và nơi làm việc các em được phép tham
gia, những mối nguy hiểm các em gặp phải và số
giờ làm việc được phép. Những quy định này nhằm
bảo vệ sức khỏe, an toàn của trẻ em và
giảm thiểu rủi ro về tai nạn lao động
và bệnh nghề nghiệp cho các em. Khi
xây dựng, các quy định này có tính
đến những yếu tố liên quan đến sự
phát triển nhanh, giai đoạn phát triển,
kinh nghiệm hạn chế và mức độ dễ bị
tổn thương của các em. (IPEC, 2009).

• Sinh viên làm thêm vào
thời gian rảnh rỗi (trước
hoặc sau giờ học, vào cuối
tuần hoặc các kỳ nghỉ lễ);
• Sinh viên làm thêm để tích
lũy kinh nghiệm (đào tạo
nghề, thực tập);
• Thanh niên, người đã hoàn
thành bậc học phổ thông hoặc đã
nghỉ học và bắt đầu công việc đầu
tiên;
• Thanh niên, người làm việc cho công
ty gia đình (được hoặc không được trả
lương)
• Thanh niên là người sử dụng lao động
trẻ hoặc tự làm cho chính mình.
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• Lao động trẻ trên tuổi lao động tối
thiểu nhưng dưới 18 tuổi.

Các yếu tố ảnh hưởng đến
an toàn và sức khỏe của
lao động trẻ

• L ao động trẻ từ 18 tuổi –
24 tuổi.
Nhóm lao động này được coi là người lớn và được
pháp luật nói chung và các quy định về lao động
và điều kiện làm việc bảo vệ như đối với lao động
trưởng thành. Mặc dù lao động ở độ tuổi này còn
thiếu kinh nghiệm làm việc, đang phát triển thể
chất và tinh thần, dễ bị tổn thương tại nơi làm việc
nhưng họ không còn được pháp luật bảo vệ thông
qua danh mục cấm sử dụng lao động trẻ em, cụ thể
về việc cấm trẻ em làm các công việc độc hại, nguy
hiểm và những điều khoản cụ thể trong pháp luật
về An toàn và Vệ sinh lao động. Do đó, nhóm lao
động này có quyền làm việc ở mọi nơi làm việc và
các loại hình công việc mà không được bảo vệ bởi
các quy định hạn chế về loại hình công việc,
số giờ làm việc như nhóm lao động trẻ trên
tuổi lao động tối thiểu nhưng dưới 18 tuổi
nữa.

Lao động trẻ là nhóm lao động đa dạng và dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố dẫn đến rủi ro tai
nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Những yếu tố này bao gồm: giai đoạn phát triển về thể chất,
tâm lý và cảm xúc; trình độ học vấn; kỹ năng và kinh nghiệm làm việc. Trong khi những rủi ro về
ATSKNN đối với lao động trẻ thường xuất phát từ những yếu tố mang tính cá nhân thì văn hóa tại
nơi làm việc cũng là một yếu tố hoặc khiến lao động trẻ thiếu mạnh dạn bày tỏ ý kiến về các vấn
đề ATSKNN, hoặc là môi trường hỗ trợ bảo vệ sức khỏe cho lao động tốt hơn. Lao động trẻ thường
không nhận thức được đầy đủ quyền của mình nếu là người lao động, hoặc cũng không ý thức
được trách nhiệm về ATSKNN nếu là người sử dụng lao động trẻ, do đó, họ thường chưa mạnh
dạn báo cáo các rủi ro về ATSKNN. Bên cạnh đó, lao động trẻ còn thiếu khả năng thương lượng,
đàm phán khi so sánh với những lao động có nhiều kinh nghiệm hơn. Điều này dẫn đến việc họ
chấp nhận làm những công việc nguy hiểm, làm việc trong điều kiện lao động tồi tệ, hoặc những
điều kiện khác liên quan đến công việc tạm thời. Lao động trẻ tham gia làm việc trong nhiều
ngành có nguy cơ cao và tiếp xúc với nhiều mối nguy hiểm càng làm tăng rủi ro về tai nạn lao
động và bệnh nghề nghiệp.
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tháng đầu tiên có nguy cơ bị tai nạn lao động cao
hơn bốn lần so với người đã làm công việc đó 12
tháng và trong tháng đầu tiên đi làm, lao động trẻ
cũng gặp nhiều rủi ro hơn so với lao động lớn tuổi
hơn (Smith & Breslin, 2013).

Các yếu tố rủi ro đặc thù
đối với lao động trẻ
Nhiều yếu tố rủi ro đặc thù khác nhau làm tăng
nguy cơ khiến lao động trẻ bị ảnh hưởng bởi các
mối nguy hiểm tại nơi làm việc.
Giai đoạn phát triển thể chất. Lao động trẻ, đặc biệt
lao động vị thành niên có nguy cơ bị tai nạn lao
động và bệnh nghề nghiệp cao hơn do cơ thể của
các em (gồm cả trí não)3 đang trong quá trình phát
triển. Hệ sinh sản và chức năng não bộ của các em
dễ bị ảnh hưởng bởi các mối nguy hiểm có tác động
xấu tới các cơ quan trong cơ thể. Hơn nữa, đối với
lao động vị thành niên, tỷ lệ hô hấp và trao đổi chất
cao hơn trên mỗi đơn vị trọng lượng cơ thể khiến
cơ thể các em hấp thụ nhiều độc tố hơn và cơ thể
sẽ phản ứng tiêu cực hơn trước tác động của những
độc tố này. Vì vậy, cần quan tâm đặc biệt tới những
rủi ro lao động trẻ gặp phải khi tiếp xúc với thuốc
trừ sâu, các độc tố thần kinh, các chất gây rối loạn
nội tiết, chất gây dị ứng hoặc chất gây ung thư. Điều
này đặc biệt đúng đối với lao động vị thành niên,
bởi cơ thể các em vẫn đang phát triển ở cấp độ tế
bào. Bên cạnh đó, nhà xưởng, thiết bị, máy móc
thường được thiết kế cho người trưởng thành và có
thể gây ra khó khăn đối với cơ thể của lao động vị
thành niên (IPEC, 2011).
Giai đoạn phát triển tâm lý và cảm xúc. Khả năng
nhận thức được hậu quả do hành động của mình
3
Thùy trán là một trong những vùng phát triển cuối
cùng của não trưởng thành và chúng chỉ phát triển đầy đủ khi
con người bước vào tuổi 25. Vỏ não trước trán, nằm ở phía trước
thùy điều phối các quá trình nhận thức bậc cao và chắc năng
điều hành (là kĩ năng cần thiết cho hành vi hướng tới mục tiêu,
bao gồm lập kế hoạch, ức chế phản ứng, bộ nhớ và sự chú ý)
(John và cộng sự, 2009).
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gây ra và việc đánh giá rủi ro trước các tình huống
khác nhau của lao động trẻ còn nhiều hạn chế, họ
dễ bị ảnh hưởng bởi áp lực xã hội và động lực, bao
gồm mong muốn trở thành một người quan trọng
tại nơi làm việc, muốn được mọi người để ý và mong
muốn được tự lập. Những đặc điểm này ảnh hưởng
đến việc ra quyết định của lao động trẻ và dẫn đến
việc họ gặp nhiều rủi ro hơn. Đây cũng là nguyên
nhân khiến lao động trẻ không dám nói lên những
khó khăn trong công việc hay điều kiện làm việc có
nguy cơ cao về thể chất và tâm lý (Nghị viện Châu
Âu, 2011). Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những hành
vi trong giai đoạn tuổi trẻ (và trong cả cuộc đời) bị
ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố tương tác, từ sự phát
triển trí não, kinh nghiệm, sự dạy dỗ của cha mẹ,
tình trạng kinh tế xã hội, văn hóa, tâm lý con người,
quan hệ và tương tác xã hội, v.v. (Johnson và cộng
sự, 2009)
Kỹ năng và kinh nghiệm làm việc. Lao động trẻ
thường thiếu kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để
thực hiện công việc được giao, bao gồm hiểu biết
về các mối nguy an toàn, sức khỏe và những rủi ro
liên quan đến công việc. Người lao động mới đi làm

Trình độ học vấn. Trình độ học vấn của lao động trẻ
đóng vai trò quan trọng giúp họ tìm được công việc
ổn định và bền vững. Được đào tạo tốt và có kinh
nghiệm làm việc trong quá trình học tập giúp lao
động trẻ bắt đầu công việc đầu tiên của mình dễ
dàng hơn. Lao động trẻ có trình độ học vấn cao hơn
thường ít tham gia vào việc làm phi chính thức. (ILO,
2017a). Lao động trẻ có trình độ học vấn thấp có xu
hướng duy trì lâu một công việc mặc dù điều kiện
làm việc không tốt (EU-OSHA và những bên khác,
2017). Giáo dục cũng ảnh hưởng tích cực tới nhận
thức về an toàn tại nơi làm việc. Người lao động có
trình độ học vấn cao hơn thường có hiểu biết tốt
hơn về an toàn, và họ thực hiện tốt các quy định
về an toàn và ít gặp tai nạn lao động so với người
lao động có trình độ học vấn thấp hơn (Gyekye &
Salminen, 2009).
Các yếu tố khác. Bên cạnh yếu tố về độ tuổi, nhiều
yếu tố khác cũng góp phần làm tăng rủi ro bị tai nạn

Các rủi ro về ATSKNN đối
với Lao động trẻ tại các
nước Bắc Âu
Báo cáo Rủi ro An toàn và Sức khỏe nghề
nghiệp đối với Lao động trẻ tại các nước Bắc
Âu (Kines và cộng sự, 2013) đưa ra những phát
hiện quan trọng giúp chúng ta hiểu rõ hơn và
phòng tránh tốt hơn những rủi ro ATSKNN ảnh
hưởng tới lao động trẻ từ 15 – 24 tuổi tại các
nước Bắc Âu. Báo cáo phân tích bốn nhóm yếu
tố làm tăng rủi ro ATSKNN cho lao động trẻ:

lao động và bệnh nghề nghiệp của lao động trẻ.
Những yếu tố này bao gồm giới tính, khuyết tật và
di cư. Lao động trẻ là nam thường tham gia làm các
công việc nặng nhọc, nguy hiểm nhiều hơn và gặp
phải nhiều tai nạn lao động hơn lao động trẻ là nữ.
Tuy nhiên, số liệu liên quan có thể phản ánh không
đúng vì lao động nữ thường làm việc trong khu vực
phi chính thức, đó thường là những công việc gia
đình không được trả lương; điều này làm lao động
nữ trẻ trở nên “vô hình” trong số liệu thống kê chính
thức (ILO, 2016b). Lao động trẻ bị khuyết tật chịu rủi
ro cao hơn khi họ bị loại trừ, cô lập, chèn ép và lạm
dụng tại nơi làm việc, họ cũng có ít hơn những cơ
hội về kinh tế và giáo dục (UNICEF, 2013). Lao động
di cư có tỷ lệ tai nạn lao động thuộc mức cao nhất
khi so sánh với các nhóm khác.
Lao động dưới 30 tuổi chiếm khoảng 70% trong
dòng di cư quốc tế4 trên toàn thế giới (ILO, 2004).
Rào cản ngôn ngữ làm tăng rủi ro về tai nạn lao
động và bệnh nghề nghiệp đối với lao động di cư.
Nếu lao động di cư không thể hiểu ngôn ngữ nói
hoặc viết tại quốc gia họ làm việc, họ có thể gặp
khó khăn trong việc tuân thủ những nội quy và quy
trình đảm bảo an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc,
hoặc họ có thể hiểu sai những cảnh báo và thông
tin ghi trên nhãn mác của các thùng hóa chất. Thái
độ và hành vi văn hóa, tình trạng việc làm (phần
lớn lao động di cư đều làm các công việc tạm thời
và công việc thời vụ) và sự ưu tiên thu nhập cao
hơn tất cả các yếu tố khác đều khiến lao động di cư
không quan tâm đến các vấn đề về an toàn và sức
khỏe (EU-OSHA, 2013a).

•

Đặc điểm của lao động trẻ: Ví dụ: mức độ
trưởng thành khác nhau về thể chất, nhận thức
và tâm lý; kinh nghiệm còn tương đối hạn chế;
hành vi tìm kiếm mối nguy thường chỉ có khi độ
rủi ro ở mức cao, thiếu kỹ năng, đào tạo và ý thức,
nhận thức về ATSKNN; đặc điểm xã hội và cá
nhân; và giai đoạn chuyển giao giữa việc học và
đi làm, giữa tuổi trẻ và tuổi trưởng thành, v.v.

•

Tính chất công việc: Ví dụ: làm việc theo ca;
làm việc bán thời gian; làm công việc ngắn hạn,
thời vụ hoặc sự vụ, v.v.

•

Đặc điểm nơi làm việc: Ví dụ: thực hiện các
biện pháp đảm bảo ATSKNN, gồm có huấn luyện
và giám sát ATSKNN, văn hóa ATSKNN và quản lý
về ATSKNN, v.v.

•

Đặc điểm công việc: Ví dụ: công việc có các
yếu tố rủi ro vật lý, hóa học, sinh học, cơ học và
tâm lý, v.v.

4
Năm 2015, hơn 51 triệu người di cư quốc tế ở độ tuổi
15 đến 29 (UNDESA, 2015)
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Các mối nguy hiểm
lao động trẻ thường gặp tại
nơi làm việc
Thuật ngữ “mối nguy” và “rủi ro” đôi khi được sử
dụng thay thế lẫn nhau, nhưng trên thực tế thì hai
thuật ngữ này mang ý nghĩa khác nhau. “Mối nguy”
là bất cứ thứ gì có nguy cơ gây hại (ví dụ: bụi; hóa
chất; tiếng ồn; làm việc trên cao; mang, vác, nâng,
đỡ bằng tay; máy móc không được bảo vệ, làm việc
nhiều giờ hoặc không có kế hoạch...v.v.), trong khi
“rủi ro” là sự kết hợp của (a) khả năng mối nguy sẽ
xảy ra và (b) mức độ nghiêm trọng của thiệt hại xảy
ra, bao gồm cả những hậu quả dài hạn. Ví dụ, thợ
điều khiển máy móc có rủi ro cao bị tai nạn lao động
nghiêm trọng, thậm chí thiệt mạng; người lao động
thường xuyên nâng, bê, vác vật nặng và cồng kềnh
gặp rủi ro bị các bệnh cơ xương khớp như bệnh đau
lưng.
Để phòng ngừa thiệt hại cho người lao động, cần
xác định các mối nguy tại nơi làm việc, đánh giá rủi
ro và thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro phù
hợp thông qua hệ thống quản lý ATSKNN5 toàn
diện.
Xác định mối nguy là bước đầu tiên trong quy trình.
Bước này đòi hỏi người sử dụng lao động, với sự
tham gia tích cực của người lao động, cần xác định
được các tác nhân và tình huống có thể gây hại tới
người lao động, và xác định người lao động nào có
thể bị ảnh hưởng bởi từng mối nguy hiểm đó. Hệ
thống quản lý rủi ro ATSKNN cần lưu ý đặc biệt tới
những lao động gặp phải các yếu tố rủi ro đặc thù,
ví dụ như lao động trẻ. Tập trung xác định mối nguy
cần được đặt trong mối tương quan giữa người lao
động, công việc được giao, điều kiện làm việc, cách
tổ chức làm việc và môi trường làm việc. Đối với lao
động lớn tuổi hơn, giới hạn tiêu chuẩn có thể hỗ
trợ xác định các tình huống nguy hiểm. Đối với lao
động trẻ, đặc biệt là lao động vị thành niên, rất khó
để xác định ngưỡng chịu đựng của cơ thể và trí não
khi họ đang trong quá trình phát triển thể chất và
tâm lý. Việc thiếu kiến thức về những ảnh hưởng của
các mối nguy tại nơi làm việc đối với sức khỏe của
5
Theo Hướng dẫn của ILO về Hệ thống quản lý An toàn
và Sức khỏe nghề nghiệp (ILO-OSH 2001), các biện pháp phòng
ngừa và bảo vệ cần được thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau: (i)
loại bỏ mối nguy; (ii) kiểm soát rủi ro tại nguồn (thông qua sử
dụng các biện pháp kiểm soát kĩ thuật hoặc biện pháp tổ chức);
(iii) giảm thiểu rủi ro thông qua thiết kế các hệ thống làm việc
an toàn (thực hiện kiểm soát rủi ro bằng biện pháp hành chính);
và (iv) nếu rủi ro còn lại không thể kiểm soát được bằng các biện
pháp khác, người sử dụng lao động cần trang cấp phương tiện
bảo vệ cá nhân miễn phí cho người lao động và thực hiện các
biện pháp để người lao động sử dụng và bảo quản chúng (ILO,
2001).
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lao động trẻ khiến quá trình xác định các mức giới
hạn này trở nên đặc biệt khó khăn.
Một số loại mối nguy khác nhau có thể cùng tồn tại
ở mọi nơi làm việc, liên quan đến những hậu quả
khác nhau về an toàn và sức khỏe cho người lao
động. Dưới đây là các loại mối nguy về thể chất và
tâm lý có ảnh hướng xấu tới lao động trẻ vì họ có
xu hướng tăng tiếp xúc với các mối nguy này. Ngoài
ra, bản thân các yếu tố rủi ro họ gặp phải mang tính
đặc thù do độ tuổi của họ.
Mối nguy an toàn có khả năng gây ra chấn thương
ngay lập tức (ví dụ: bỏng, căng cơ, rách, bầm tím,
gãy xương, chấn thương bên trong, chấn thương
đầu và nghẹt thở) nếu không có các biện pháp
kiểm soát rủi ro. Các mối nguy an toàn gồm làm
việc trên cao, sử dụng máy móc, thiết bị hoặc công
cụ làm việc nguy hiểm, lái xe hoặc làm việc gần
phương tiện đi lại; xây dựng hào; đi lại trên các bề
mặt trơn trượt hoặc sàn nhà nhiều đồ bừa bộn; và
làm việc với hoặc gần với các chất dễ gây cháy nổ.
Lao động trẻ dễ gặp phải các mối nguy an toàn vì
họ thiếu kinh nghiệm làm việc, đào tạo và thông
tin và hướng dẫn về các mối nguy an toàn và quy
trình đảm bảo an toàn; và thiếu sự giám sát (IPEC và
những đơn vị khác, 2002).
Mối nguy vật lý gồm tiếp xúc với các tác nhân vật lý
khác nhau có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe, như
tiếng ồn, độ rung, một số loại ánh sáng, nhiệt độ
ở mức quá nóng hoặc quá lạnh và bức xạ (tiếp xúc
với bức xạ tia cực tím của mặt trời hoặc từ máy hàn
điện). Người lao động tiếp xúc với tia UV khi còn
trẻ có nguy cơ bị ung thư da ở giai đoạn sau, bởi họ
phải tiếp xúc với mối nguy này trong thời gian dài
(vì họ tiếp xúc khi còn trẻ). Lao động trẻ cũng dễ bị
ảnh hưởng hơn nhóm lao động lớn tuổi hơn, họ có
thể bị mất thính giác khi phải tiếp xúc với tiếng ồn
lớn. Ngưỡng tiếp xúc với độ ồn thiết lập cho người
trưởng thành không phù hợp để bảo vệ lao động
trẻ (Forastieri, 2002). Lao động trẻ tiếp xúc với tiếng
ồn quá mức khi họ làm việc trong các ngành dịch
vụ, sản xuất hay xây dựng.

Mối nguy sinh học bao gồm tiếp xúc với vi khuẩn, ký
sinh trùng, vi rút, động vật nguy hiểm, côn trùng và
thực vật. Các mối nguy này có thể gây ra nhiều loại
bệnh khác nhau như các bệnh về da, đường ruột và
đường hô hấp. Mối nguy sinh học phổ biến ở các
ngành kinh tế có số lượng lớn lao động trẻ làm việc,
như ngành nông nghiệp (tiếp xúc với động vật),
ngành chế biến thức ăn hoặc nhà hàng (tiếp xúc với
thức ăn bằng tay), ngành chăm sóc sức khỏe (tiếp
xúc với nhiều người, máu hoặc các chất dịch cơ thể
khác) và ngành quản lý rác/chất thải.
Mối nguy hóa học bao gồm hóa chất ở các dạng khí,
bụi, khói, hơi và chất lỏng. Hóa chất được sử dụng ở
hầu hết các nơi làm việc, trong tất cả các ngành. Ví
dụ, thuốc trừ sâu và phân bón được sử dụng trong
ngành nông nghiệp; sơn và dung môi trong ngành
sản xuất; amiăng, silica, chất pha loãng, chất kết
dính và khói hàn trong xây dựng; các chất làm sạch
trong ngành dịch vụ (Gerry, 2005). Độc tính của hóa
chất phụ thuộc vào liều lượng, thời gian tiếp xúc và
những yếu tố khác, như mức độ nhạy cảm của từng
người và các đặc điểm khác (ví dụ: giới tính và độ
tuổi). Tiếp xúc với các mối nguy hóa học khi còn trẻ
có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh sản
và sự cân bằng nội tiết (Gerry, 2005).

Mối nguy Ecgonomy bao gồm mang vác vật nặng;
cử động nhanh hoặc lặp đi lặp lại; hay máy móc,
thiết bị hoặc quy trình làm việc thiết kế không phù
hợp khiến người lao động làm việc ở tư thế có hại.
Các bệnh rối loạn cơ xương khớp (MSDs) như đau
lưng, viêm gân, thoát vị đĩa đệm và hội chứng ống
cổ tay là những hậu quả điển hình khi tiếp xúc với
các mối nguy Ecgonomy. Lao động vị thành niên
thường xuyên mang vác vật nặng có nguy cơ bị
tổn hại về xương khớp, ảnh hưởng tới sự phát triển
bởi cơ thể các em còn đang phát triển. Hơn nữa,
phương pháp, dụng cụ và thiết bị làm việc thường
được thiết kế dành riêng cho người trưởng thành.
Điều này có nghĩa là lao động trẻ gặp rủi ro cao hơn,
dễ bị mệt mỏi, gặp chấn thương hoặc các bệnh rối
loạn cơ xương khớp bởi cơ thể họ chưa phát triển
hoàn toàn như người trưởng thành (IPEC và các bên,
2002).
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Mối nguy tâm lý là kết quả của quá trình thiết kế, quản
lý công việc và bối cảnh về xã hội và tổ chức, tất cả
các yếu tố này có thể gây ra tổn thương về thể chất và
tâm lý. Phản ứng phổ biến đối với mối nguy tâm lý là
sự căng thẳng. Căng thẳng liên quan đến công việc
có thể dẫn đến việc mất tập trung tạm thời, đánh giá
sai hoặc không thể thực hiện các hoạt động thông
thường. Những hiện tượng này đều làm tăng khả năng
gặp tai nạn lao động tại nơi làm việc. Ngoài ra, tình
trạng này còn có thể gây ra các bệnh rối loạn tâm thần
(mệt mỏi vì làm việc quá sức, trầm cảm) và các vấn đề
về thể chất khác (bệnh tim mạch và rối loạn cơ xương
khớp), cũng như những hành vi đối phó tiêu cực (lạm
dụng rượu bia hay hút thuốc). Hậu quả là, căng thẳng
dẫn đến suy giảm sức khỏe và chất lượng cuộc sống
của lao động trẻ (ILO, 2016a). Lao động trẻ dễ bị ảnh
hưởng tiêu cực nếu họ tiếp xúc với các mối nguy tâm
lý do họ vẫn tiếp tục phát triển tinh thần, cảm xúc và
xã hội trước ngưỡng tuổi 25.
Mối nguy tâm lý thường được chia thành hai nhóm chính:
• Nội dung công việc: điều kiện làm việc, ví dụ thiết
kế công việc, khối lượng và tốc độ làm việc, lịch
trình làm việc
• Bối cảnh công việc: cách tổ chức công việc và quan
hệ lao động, ví dụ như văn hóa tổ chức (vấn đề
an toàn tại nơi làm việc), phong cách lãnh đạo và
quản lý, vai trò của người lao động trong tổ chức,
cơ hội phát triển nghề nghiệp, quyền ra quyết
định và quản lý, sự cân bằng giữa công việc và
cuộc sống; và mối quan hệ giữa các cá nhân tại nơi
làm việc (bạo hành và quấy rối tại nơi làm việc).
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Cùng các yếu tố khác, nếu công việc không được
phân công rõ ràng và người lao động cảm thấy
mình không có ảnh hưởng tới kết quả công việc sẽ
dẫn tới việc người lao động không có động lực làm
việc và khó cảm thấy hài lòng.
Lao động trẻ dễ bị tổn thương trước nạn bạo hành
và quấy rối tại nơi làm việc; trong đó bao gồm sự
lưu ý về tình dục không mong muốn do lao động
trẻ có mặt ở nhiều loại hình công việc, hình thức lao
động và khả năng đàm phán, thương lượng của họ
còn nhiều hạn chế. Lao động trẻ bị chèn ép tại nơi
làm việc là vấn đề cần được quan tâm.6 Đây cũng là
yếu tố gây nên các bệnh về tim mạch, trầm cảm, làm
việc quá sức, lo lắng, làm giảm mức độ hài lòng về
công việc và giảm chất lượng cuộc sống. Môi trường
làm việc căng thẳng, tổ chức công việc kém và khả
năng lãnh đạo không tốt tạo ra không khí làm việc
tiêu cực, làm tăng nguy cơ chèn ép giữa những
người lao động tại nơi làm việc.
Việc mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống
cũng rất phổ biến đối với lao động trẻ, một phần
nguyên nhân xuất phát từ việc họ chấp nhận làm
các công việc ca kíp, thời vụ, làm việc cuối tuần hoặc
ngoài giờ (Kines và những người khác, 2013).
6
Theo một nghiên cứu ở Bắc Âu về “Rủi ro về ATSKNN
của lao động trẻ ở các nước Bắc Âu” ba vấn đề trọng tâm cần
được quan tâm bao gồm: ngược đãi, sức khỏe – hạnh phúc và
“khả năng làm việc”. “Khả năng làm việc đề cập tới sự cân bằng
giữa nguồn lực của cá nhân người lao động và quản lý và nhu cầu
tại nơi làm việc. “Sức khỏe – hạnh phúc” bị ảnh hưởng bởi các yếu
tố thể chất, tâm lý, tổ chức và tâm lý xã hội, cũng như những thay
đổi về xã hội và công nghệ (Kines và cộng sự, 2013).
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Lao động trẻ trong các ngành
có nguy cơ cao
Kỹ năng, kinh nghiệm làm việc và khả năng đàm
phám của lao động trẻ còn nhiều hạn chế. Do vậy, lao
động trẻ gặp nhiều khó khăn khi bắt đầu tìm kiếm
công việc và những công việc ban đầu thường không
đáp ứng được mong muốn của họ vì lương thấp, số
giờ làm việc dài, tính chất công việc tạm thời và tiềm
ẩn nhiều mối nguy hiểm. Tình hình càng trở nên
nghiêm trọng hơn khi tỷ lệ thất nghiệp ở lao động
trẻ hiện cao hơn ba lần so với nhóm lao động lớn tuổi
hơn (ILO, 2018). Hơn nữa, tỉ lệ lao động trẻ làm việc
trong nền kinh tế phi chính thức rất cao (78,7% lao
động trẻ ở độ tuổi từ 15-29 tuổi). Khi làm các công
việc trong khu vực này, lao động trẻ dễ bị tai nạn lao
động và bệnh nghề nghiệp vì họ phải thường xuyên
tiếp xúc với các mối nguy hiểm và hầu như không
có bảo hiểm xã hội (ILO, 2017a). Lao động trẻ có xu
hướng làm các công việc phi tiêu chuẩn7 nhiều hơn
lao động lớn tuổi. Đây là những công việc ít ổn định
và được bảo vệ thấp hơn. Lao động làm các công việc
tạm thời ít được đào tạo và phát triển kỹ năng bởi
họ chỉ làm những công việc này trong một thời gian
18

ngắn, và người lao động ít được thông tin về các mối
nguy hiểm và rủi ro tại nơi làm việc (EU-OSHA, 2007).
Người lao động có xu hướng thay đổi công việc
thường xuyên, vì lẽ đó, họ không có đủ thời gian và
cơ hội để tìm hiểu các quy định về ATSKNN trước khi
chuyển việc và thích ứng với công việc mới.
Điều kiện làm việc phi chính thức, không ổn định và
các hình thức việc làm phi tiêu chuẩn tồn tại trong
tất cả các ngành kinh tế dưới đây, khiến lao động trẻ
càng dễ bị ảnh hưởng tại nơi làm việc.

LO định nghĩa việc làm phi tiêu chuẩn bao gồm bốn loại
công việc:
(a) Việc làm tạm thời (trái với công việc lâu dài);
(b) Công việc bán thời gian và theo sự vụ (trái ngược với công
việc toàn thời gian);
(c) Mối quan hệ việc làm nhiều bên (trái với mối quan hệ cấp bậc
trực tiếp );
(d) Việc làm tự do/tự làm phụ thuộc (ví dụ: không phải là một
phần của mối quan hệ lao động).
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Nông nghiệp. Trên thế giới, 49,3% lao
động vị thành viên ở độ tuổi 15-17 tuổi
tham gia vào công việc có nguy cơ cao
làm việc trong ngành nông nghiệp (ILO,
2017b). Nông nghiệp được coi là một
trong những ngành có nguy cơ cao
nhất đối với người lao động ở mọi lứa
tuổi. Người lao động trong ngành nông
nghiệp có tỷ lệ tai nạn lao động và bệnh
nghề nghiệp cao nhất bởi họ phải tiếp
xúc với nhiều mối nguy khác nhau, như
làm việc với máy móc, phương tiện đi lại,
nông cụ và động vật; tiếng ồn và độ rung
cao; trơn trượt, vấp ngã từ trên cao; nâng
vác các vật nặng, công việc lặp đi lặp
lại hay công việc đòi hỏi tư thế làm việc
dẫn đến các bệnh rối loại cơ xương khớp
(MSDs); tiếp xúc với bụi, hóa chất, các
chất hữu cơ khác, các tác nhân lây nhiễm
và do tính chất của điều kiện làm việc
tại nông thôn, như việc tiếp xúc thường
xuyên với ánh nắng, nhiệt độ cao và thời
tiết khắc nghiệt. Mặc dù số lượng lao
động trẻ và lao động ở độ tuổi lớn hơn
trong ngành nông nghiệp đang có chiều
hướng giảm nhưng nông nghiệp vẫn
là ngành tập trung nhiều lao động trẻ
tại các khu vực đang phát triển trên thế
giới. Ở các nước phát triển, nông nghiệp
được cơ giới hóa ở mức cao và tương
đối ít lao động làm việc. Trong khi đó,
tại nhiều nước đang phát triển, đây vẫn
là ngành công nghệ thấp, tuyển dụng
số lượng lớn lao động có tay nghề thấp
(ILO, 2017a).
Sản xuất. Một số lượng lớn lao động trẻ
bắt đầu tham gia thị trường lao động
làm việc trong ngành sản xuất. Mặc dù
gần đây, tỷ lệ lao động trong ngành sản
xuất tại nhiều nước đều giảm nhưng đây
vẫn là ngành có số lượng lao động trẻ
làm việc ở mức rất cao (ví dụ, lao động
trẻ chiếm 9,7% tổng số người lao động
trong lĩnh vực sản xuất ở châu Phi và
20,7% ở Đông Âu, Trung và Tây Á) (ILO,
2017a). Ở nhiều nước phát triển, lao
động trẻ làm việc trong ngành sản xuất
có tỷ lệ tai nạn lao động và bệnh nghề
nghiệp cao nhất. Ngành sản xuất bao
gồm nhiều ngành công nghiệp, trong đó
có ngành sản xuất ô tô, dệt may và may
mặc, điện tử, công nghiệp hóa chất, công
nghiệp luyện kim, công nghiệp thực
phẩm và hàng tiêu dụng. Các ngành này
đều tiềm ẩn nhiều mối nguy về an toàn
và sức khỏe đối với người lao động, như
việc sử dụng hóa chất, máy móc, phương

tiện đi lại, thiết bị điện, và các mối nguy
vật lý, như thông gió không đủ, tiếng ồn
ở mức cao, nhiệt độ cao và ánh sáng yếu.
Xây dựng. Đây là ngành thu hút ngày
càng nhiều lao động trẻ ở các khu vực
mới nổi và đang phát triển (Châu Phi,
Châu Á và Thái Bình Dương, Châu Mỹ
Latinh và Caribê) (ILO, 2017a). Nhiều
quốc gia đã ban hành luật cấm sử dụng
lao động trẻ em tại công trường xây
dựng, tuy nhiên lao động trẻ em nguy
hiểm, độc hại trong ngành xây dựng vẫn
là một vấn đề nhức nhối (IPEC, 2011). Xây
dựng là một trong những ngành chiếm
tỷ lệ tai nạn lao động và bệnh nghề
nghiệp cao nhất trong các ngành công
nghiệp, chủ yếu do tính chất rất nặng
nhọc và nguy hiểm của ngành. Ví dụ,
người lao động sử dụng máy móc hoặc
vật liệu nguy hiểm, làm việc trên cao
hay phải tiếp xúc với các tác nhân nguy
hiểm như môi trường làm việc đầy bụi
bặm. Tỷ lệ tai nạn lao động và bệnh nghề
nghiệp cao cũng xuất phát từ đặc điểm
đặc trưng của ngành xây dựng, như tỷ lệ
lớn các doanh nghiệp nhỏ và tham gia ký
kết lại hợp đồng với các chủ thầu khác,
công trình có nhiều chủ thầu; người lao
động thay đổi thường xuyên và sử dụng
số lượng lớn người lao động thiếu kinh
nghiệm, thời vụ và di cư.
Khai thác mỏ và khai thác đá. Khối lượng
công việc nặng nhọc, nguy hiểm và căng
thẳng, nơi làm việc dưới lòng đất thiếu
chắc chắn, công cụ và thiết bị nặng, bụi
và hóa chất độc hại, và tiếp xúc thường
xuyên với nhiệt độ ở mức quá cao và quá
thấp khiến ngành công nghiệp này trở
nên nguy hiểm đối với tất cả người lao
động, đặc biệt là lao động trẻ. Làm việc
trong ngành này có thể gặp nhiều mối
nguy hiểm về tâm lý, vì việc khai thác
thường ở vùng sâu vùng xa nơi pháp
luật, đào tạo và các dịch vụ xã hội còn
rất hạn chế, không có sự hỗ trợ từ phía
gia đình hay cộng đồng (IPEC, 2011). Vì
những lý do đó, khai thác mỏ và khai
thác đá được coi là hình thức công việc
nguy hiểm, độc hại cấm trẻ em dưới 18
tuổi làm việc.
Dịch vụ. Ngành dịch vụ, bao gồm ngành
khách sạn và ngành dịch vụ y tế và xã
hội, có số lượng lao động trẻ làm việc
ngày càng tăng trên thế giới (ILO, 2017a).
Đặc điểm chính của ngành là việc tiếp
xúc thường xuyên với khách hàng hay
bệnh nhân. Đặc điểm này làm gia tăng
khả năng tiếp xúc với mối nguy tâm lý,
như quấy rối bằng lời nói, bị đe dọa,

làm bẽ mặt, bắt nạt, quấy rối, bạo hành,
và những hành vi quấy rồi về tình dục
không mong muốn. Các vấn đề về sức
khỏe tâm thần và các bệnh rối loạn cơ
xương khớp (MSD) là những nguyên
nhân phổ biến nhất khiến người lao
động phải nghỉ ốm trong ngành này.
Khách sạn. Khách sạn là một phần của
ngành dịch vụ, sở hữu số lượng lao động
trẻ ngày càng tăng. Lao động trẻ làm các
công việc đòi hỏi về thể chất và tâm lý,
thường là các công việc đơn điệu và lặp
đi lặp lại, không đòi hỏi khả năng sáng
tạo hay sáng kiến. Các mối nguy và rủi
ro lao động trẻ thường gặp phải là thời
gian đứng quá lâu; mang vác vật nặng;
sử dụng máy móc và thiết bị nguy hiểm;
nguy cơ bị bỏng, dị ứng hoặc lây nhiễm;
ánh sáng kém (ví dụ, trong vũ trường,
quán bar hay sòng bạc); sử dụng rượu
bia; và có nguy cơ bị bạo hành hay xâm
phạm (Kines và đồng nghiệp, 2013)
Dịch vụ y tế và xã hội. Công việc trong
ngành dịch vụ y tế và xã hội đang ngày
một gia tăng trên khắp thế giới, trong
đó lao động trẻ làm nhiều việc trong
ngành. Ngành này đang phát triển ở cả
nước phát triển và đang phát triển (ILO,
2017a). Người lao động trong ngành y tế
thường xuyên tiếp xúc với các mối nguy
ecgonomy và tâm lý, bao gồm bạo lực tại
nơi làm việc. Họ cũng gặp phải các mối
nguy về thể chất, cơ học và hóa học cũng
như các mối nguy sinh học như máu,
chất dịch cơ thể, và các chất lây nhiễm
trong không khí có thể gây các bệnh
truyền nhiễm.
Giúp việc gia đình. Lao động trẻ làm các
công việc phụ giúp gia đình tại nhà và
không được trả lương, nhất là ở các nước
đang phát triển (ILO, 2016b) chiếm tỉ lệ
cao. Giúp việc gia đình bị đánh giá thấp
và việc quản lý hiện còn nhiều bất cập.
Giúp việc gia đình phải làm việc ngoài
giờ liên tục, không được trả lương và
không được bảo vệ. Mối nguy phổ biến
nhất đối với lao động giúp việc gia đình
là làm việc nhiều giờ và bị cô lập. Hơn
nữa, họ trở nên gần như “vô hình” đối
với các cơ quan chức năng. Giúp việc gia
đình thường phải mang vác vật nặng,
tiếp xúc với lửa và bếp nóng, hóa chất và
sử dụng dao nhọn (IPEC, 2013). Các bé
gái và lao động trẻ di cư là những người
giúp việc gia đình dễ bị bạo hành và lạm
dụng, một phần nguyên nhân là thiếu cơ
chế báo cáo, sự bảo vệ pháp luật còn hạn
chế cũng như tính chất biệt lập của công
việc này. Giúp việc gia đình trẻ thường
phải bỏ dở việc học, do đó họ có nguy cơ
bị tổn thương cao hơn.
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Tiêu chuẩn ATSKNN bảo vệ
lao động trẻ
Quyền được làm việc an toàn và đảm bảo sức khỏe
áp dụng đối với mọi người lao động, bao gồm lao
động trẻ và lao động ở độ tuổi lớn hơn. Hiến Pháp
của ILO (1919) đưa ra nguyên tắc tất cả người lao
động phải được bảo vệ khỏi ốm đau, bệnh tật và
thương tật trong quá trình làm việc. Nguyên tắc này
một lần nữa được tái khẳng định trong Tuyên bố
Philadelphia (1944) và các tuyên bố khác tại nhiều
diễn đàn8 sau đó.

Cam kết của ILO về thúc đẩy việc làm bền vững, an
toàn và đảm bảo sức khỏe được thể hiện thông qua
việc ban hành hơn 40 tiêu chuẩn lao động quốc tế
đề cập đến ATSKNN. Các tiêu chuẩn chính của ILO
về ATSKNN đưa ra những nguyên tắc cần thiết nhằm
hướng dẫn chính sách, hệ thống và chương trình
ATSKNN ở cấp quốc gia và cấp doanh nghiệp.

Các tiêu chuẩn lao động chính của ILO về ATSKNN

Các Tiêu chuẩn
Lao động Quốc tế bảo vệ
an toàn và sức khỏe cho
lao động trẻ

• Công ước về An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp, 1981 (Số 155) và Khuyến nghị (Số 164)
kèm theo đưa ra những nguyên tắc cơ bản đối với chính sách và chiến lược ở cấp quốc
gia và cấp doanh nghiệp nhằm thúc đẩy ATSKNN và cải thiện môi trường làm việc. Công
ước cũng xác định trách nhiệm của người sử dụng lao động, quyền của người lao động
và tổ chức đại diện của người lao động, và các yêu cầu về thông tin, đào tạo và huấn
luyện. Nghị định thư 2002 (Số 155) bổ sung các quy định cụ thể về việc thống kê và báo
cáo tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
• Công ước về Dịch vụ Y tế Lao động, 1985 (Số 161) và Khuyến nghị (Số 171) kèm theo hỗ
trợ việc thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ y tế lao động ở cấp doanh nghiệp. Đơn vị này
có chức năng tư vấn cho người sử dụng lao động, người lao động và tổ chức đại diện
của người lao động tại doanh nghiệp về việc duy trì môi trường làm việc an toàn và đảm
bảo sức khỏe.
• Công ước về Khung thúc đẩy chính sách ATSKNN, 2006 (Số 187) và Khuyến nghị (Số 197)
kèm theo thúc đẩy văn hóa phòng ngừa về an toàn và sức khỏe thông qua xây dựng
và thực thi các chính sách, hệ thống và chương trình quốc gia về ATSKNN. Theo Khuyến
nghị số 197, hệ thống quốc gia cần thực hiện những biện pháp phù hợp nhằm bảo vệ
mọi người lao động, nhất là lao động trong các ngành có nguy cơ cao và nhóm lao động
dễ bị tổn thương như lao động trong kinh tế phi chính thức, lao động di cư và lao động
trẻ. Khuyến nghị cũng khuyến khích sử dụng phương pháp tiếp cận có tính đến yếu tố
về giới khi thiết kế hệ thống quốc gia, nhằm bảo vệ cả nữ giới và nam giới.

8
Tuyên bố Seoul về An toàn và Sức khỏe tại Nơi làm
việc (2008) nêu rõ quyền được làm việc trong môi trường an toàn
và đảm bảo sức khỏe là quyền cơ bản của con người và không chỉ
đơn thuần là quyền lao động.
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Tiêu chuẩn cơ bản
về xóa bỏ
lao động trẻ em
Trong khi các Công ước về ATSKNN của ILO đưa ra
quy định bảo vệ tất cả người lao động tránh khỏi
tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, một số công
ước trong số này đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm
bảo vệ lao động trẻ. Dưới đây là một vài ví dụ:
•

Công ước về An toàn và Sức khỏe trong Nông
nghiệp, 2001 (Số 184) có một mục về lao động
trẻ và các công việc có nguy cơ cao và Điều 16
nêu rõ, không nên giao việc trong ngành nông
nghiệp cho lao động trẻ dưới 18 tuổi khi tính
chất công việc hoặc cách thức thực hiện công
việc gây ảnh hưởng xấu tới an toàn và sức khỏe
của lao động trẻ (Ngoại lệ có trường hợp từ 16
tuổi9 nhưng với điều kiện là phải có quy định bảo
vệ nghiêm ngặt). Khuyến nghị (Số 192) đi kèm
quy định việc áp dụng các biện pháp giám sát
sức khỏe cho lao động trẻ (Đoạn 4.3).

•

Khuyến nghị về ngành Xây dựng, 1988 (Số 175)
yêu cầu độ tuổi lao động tối thiểu (theo quy định
luật pháp quốc gia) đối với người lái xe và người
vận hành thiết bị nâng (Đoạn 29).

•

Khuyến nghị về amiăng, 1986 (Số 172) yêu cầu
đặc biệt chú ý đến lao động trẻ dưới 18 tuổi
trong các hoạt động liên quan đến nguy cơ tiếp
xúc với amiăng (Đoạn 1.3)

•

Khuyến nghị về việc tuyển dụng lao động trẻ
(Các công việc dưới mặt đất), 1965 (Số 125) kêu
gọi thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ cuộc
sống và sức khỏe của lao động trẻ được tuyển
dụng hoặc đang làm việc tại hầm lò.

9
Điều 16 (3) quy định rằng luật hoặc quy định quốc gia
hoặc cơ quan có thẩm quyền có thể, sau khi tham khảo ý kiến
các tổ chức đại diện của người sử dụng lao động và người lao
động liên quan, cho phép thực hiện công việc được đề cập đến
trong đoạn đó từ 16 tuổi với điều kiện người lao động trẻ được
đào tạo thích hợp và được đảm bảo về an toàn và sức khỏe.
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•

Công ước về Kiểm tra y tế cho Lao động trẻ
(trong ngành công nghiệp), 1946 (Số 77), Công
ước về Kiểm tra y tế cho Lao động trẻ (trong
ngành phi công nghiệp), 1946 (Số 78) và Công
ước về Kiểm tra y tế cho Lao động trẻ (công việc
dưới mặt đất), 1965 (Số 124) yêu cầu cần có kiểm
tra y tế trước khi cho trẻ em và lao động trẻ dưới
18 tuổi bắt đầu làm việc nhằm kiểm tra xem họ
có phù hợp với công việc hay không. Việc kiểm
tra y tế cũng được yêu cầu cho đến khi những
người lao động này 18 tuổi. Đối với các ngành có
nguy cơ cao10, các quy định này còn mở rộng đến
độ tuổi 21. Bên cạnh đó, Khuyến nghị về Kiểm
tra y tế cho lao động trẻ, 1946 (Số 79) chỉ ra rằng
người lao động trên 18 tuổi vẫn cần được bảo vệ
vì phần lớn các em vẫn tiếp tục phát triển khi ở
độ tuổi 18 (Đoạn 7).

•

Khuyến nghị về Điều kiện Phúc lợi, 1956 (Số 102)
trong Điều 16 (1) chỉ ra rằng bất cứ người lao
động nào, nhất là phụ nữ và lao động trẻ tại các
cơ sở lao động cần được trao cơ hội thỏa đáng
để ngồi làm việc mà không ảnh hướng tới công
việc, cần trang bị và bảo dưỡng ghế ngồi cho
người lao động.

Một số Công ước khác của ILO cũng có quy định
bảo vệ an toàn, sức khỏe và phúc lợi của lao động
trẻ. Những quy định này cũng có trong các công
vụ về thanh tra lao động, thời giờ làm việc, thời giờ
nghỉ ngơi, nghỉ phép có lương và làm việc ban đêm.
Ngoài ra, cũng có các quy định cụ thể bảo vệ lao
động trẻ là các thuyền viên và các công ước về đánh
bắt cá và công việc tại bến tàu.

10
Theo Khuyến nghị về Kiểm tra Y tế đối với Lao động
trẻ, 1946 (Số 79), kiểm tra y tế bắt buộc nên được kéo dài cho đến
ít nhất 21 tuổi đối với tất cả lao động trẻ làm việc trong ngành
công nghiệp hoặc các ngành phi công nghiệp. Việc mở rộng này
được áp dụng, nhưng không giới hạn, với tất cả các ngành khai
thác mỏ, việc làm trong bệnh viện, ngành giải trí như nhảy múa
và nhào lộn.

hành động ở cấp quốc gia và quốc tế. Công ước yêu
Lao động trẻ dưới 18 tuổi vẫn được coi là trẻ em và
cầu các cơ quan có thẩm quyền ở cấp quốc gia, trên
được bảo vệ bởi các quy định về lao động trẻ em
cơ sở tham vấn với tổ chức của người sử dụng lao
(IPEC, 2011). Phần lớn các quốc gia, được hướng
động và người lao động,
dẫn bởi các tiêu chuẩn của
tiến hành xây dựng danh
ILO, đã ban hành quy định
mục các công việc nặng
pháp luật về cấm hoặc hạn
nhọc, độc hại và nguy hiểm
chế nghiêm ngặt công việc
Nhờ nỗ lực toàn cầu nhằm
bao gồm các công việc
và nơi làm việc mà trẻ em
chấm dứt hoàn toàn lao động
nặng nhọc, độc hại và nguy
được phép tham gia.
hiểm căn cứ vào Khuyến
trẻ em nguy hiểm, độc hại, số
Công ước về Độ tuổi Lao
nghị về các Hình thức Lao
động tối thiểu, 1973 (Số
lao động trẻ từ 15-17 tuổi trong
động trẻ em tồi tệ nhất (Số
138) quy định về độ tuổi
190). Bao gồm:
các công việc nguy hiểm, độc
lao động tối thiểu được làm
• công việc khiến trẻ em bị
hại đã giảm từ 47,5 triệu xuống
việc trong các công việc
lạm dụng về thể chất, tinh
khác nhau và ở các quốc
37,15 triệu vào năm 2016. Tuy
thần và tình dục
gia có trình độ phát triển
nhiên, năm 2016, 42% lao động
khác nhau. Điều 3 của Công
• công việc dưới lòng đất,
ước Số 138 quy định độ
vị thành niên từ 15-17 tuổi vẫn
dưới nước, trên cao gây
tuổi lao động tối thiểu đối
nguy hiểm hoặc trong
đang làm các công việc nguy
với công việc mà tính chất
không gian chật hẹp, gò
hiểm, độc hại, dẫn đến khoảng
công việc và cách thức thực
bó
hiện công việc có thể gây
25% tổng số trẻ em đang lao
• công việc tiếp xúc với
ảnh hưởng tới sức khỏe,
động
trẻ
em.
(ILO,
2017b)
máy móc, thiết bị và dụng
an toàn và nhân phẩm của
cụ gây nguy hiểm, hoặc
lao động trẻ là không dưới
công việc phải mang, vác
18 tuổi. Điều khoản này có
hoặc di chuyển vật nặng
một số ngoại lệ. Tuy nhiên,
bằng tay
Công ước Số 138 không đề cập tới nhu cầu bảo vệ
•
công việc trong môi trường không lành mạnh,
đối với lao động từ 18 tuổi trở lên.
chẳng hạn trẻ em phải tiếp xúc với các chất, tác
Công ước về các Hình thức Lao động trẻ em tồi tệ
nhân hoặc quá trình làm việc độc hại, hoặc tiếp
nhất, 1999 (Số 182) quy định công việc nguy hiểm,
xúc với nhiệt độ, tiếng ồn hay độ rung lớn gây
độc hại là một trong bốn hình thức sử dụng lao
ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ
động trẻ em tồi tệ nhất11, vì vậy việc xóa bỏ các hình
•
công việc có điều kiện làm việc đặc biệt khó
thức lao động trẻ em này là ưu tiên cấp bách và cần
khăn, như công việc có thời gian làm việc quá
dài hoặc qua đêm, hay công việc không cho
11
Điều 3 Công ước 182 định nghĩa các hình thức lao
phép trẻ em trở về nhà mỗi ngày.
động trẻ em tồi tệ nhất và bao gồm theo mục (d), các công việc
theo tính chất hoặc cách thức thực hiện công việc có khả năng
gây hại tới sức khỏe, an toàn hoặc nhân phẩm của trẻ em. Loại
hình công việc được đề cập ở Điều 3(d) do Luật pháp quốc gia
hoặc cơ quan có thẩm quyền quốc gia quyết định, trên cơ sở
tham vấn với tổ chức của người lao động và người sử dụng lao
động và tham chiếu với các tiêu chuẩn lao động quốc tế có liên
quan.
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Khung hành động
cấp quốc gia và khu vực
về ATSKNN cho
lao động trẻ
Mục tiêu cải thiện ATSKNN cho lao động trẻ chỉ có thể đạt được nhờ sự phối hợp đồng bộ
của các bên liên quan, bao gồm các cơ quan quản lý nhà nước, người sử dụng lao động,
người lao động và tổ chức của người sử dụng lao động và người lao động, tổ chức xã hội
dân sự và đặc biệt là thanh niên và tổ chức đại diện cho thanh niên.
Do đó, để đáp ứng hiệu quả các thách thức đặt ra nếu muốn cải thiện ATSKNN cho lao
động trẻ, cần tập trung vào ít nhất năm lĩnh vực chính sau:

24

•
•
•

Tăng cường công tác thu thập và phân tích dữ
liệu và thông tin về ATSKNN và lao động trẻ
Xây dựng, sửa đổi và thực thi pháp luật, quy
định, chính sách và hướng dẫn nhằm bảo vệ an
toàn và sức khỏe cho lao động trẻ tốt hơn
Nâng cao năng lực giúp cơ quan quản lý nhà
nước, người sử dụng lao động, người lao động
và tổ chức của họ giải quyết các nhu cầu về
ATSKNN cho lao động trẻ

Hoạt động của ILO tập trung vào
ATSKNN cho Lao động trẻ
Năm 2015, ILO phát động một chương
trình hợp tác về ATSKNN có tên “An toàn và
Sức khỏe Nghề nghiệp – Hành động Toàn
Cầu mang định hướng Phòng ngừa (OSH
GAP)” với mục tiêu giảm tỉ lệ tử vong, tai
nạn lao động và bệnh liên quan tới nghề
nghiệp và thúc đẩy văn hóa phòng ngừa.
Hai trong số các dự án ban đầu của OSH
GAP hướng tới mục tiêu cải thiện ATSKNN
cho lao động trẻ.

•

•

Lồng ghép ATSKNN vào chương trình giáo dục
và các chương trình đạo tạo nghề, hướng tới
xây dựng thế hệ người lao động an toàn và
khỏe mạnh hơn
Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và
nghiên cứu về mối nguy và rủi ro ATSKNN đối
với lao động trẻ.

•

Dự án An toàn và Sức khỏe cho Lao động trẻ
(SafeYouth@Work) (do Bộ Lao động Hoa Kỳ tài
trợ) có mục tiêu cải thiện điều kiện làm việc cho
lao động trẻ thông qua nâng cao năng lực ở cấp
quốc gia và thúc đẩy xây dựng văn hóa phòng
ngừa an toàn và sức khỏe bền vững. Dự án tập
trung thực hiện ở bốn lĩnh vực chiến lược sau:
(1) Dữ liệu và Thông tin ATSKNN; (2) Luật pháp
và Chính sách ATSKNN; (3) Nâng cao năng lực
ATSKNN; và (4) Kiến thức và Nhận thức về ATSKNN

•

Dự án Youth4OSH hướng tới lao động trẻ và người
sử dụng lao động trẻ trong chuỗi cung ứng toàn
cầu tại Indonesia, Myanmar, Philippines và Việt
Nam. Dự án tập trung xây dựng và thử nghiệm
các công cụ và chiến lược khác nhau nhằm nâng
cao nhận thức về an toàn tại nơi làm việc, và thúc
đẩy nhu cầu mạnh mẽ trong việc cải thiện hệ
thống quốc gia về ATSKNN.
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Cải thiện thu thập
và phân tích dữ liệu,
thông tin về ATSKNN và
lao động trẻ
Xây dựng hệ thống ATSKNN hiệu quả tại cấp quốc
gia và cấp doanh nghiệp đòi hỏi nguồn dữ liệu đáng
tin cậy về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Những
khó khăn trong việc thu thập dữ liệu chính xác, có
tính so sánh và kịp thời ảnh hưởng nhiều tới việc
phân tích phạm vi, bản chất, nguyên nhân và tác
động của tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
Những nỗ lực nhằm cải thiện điều kiện về ATSKNN
ở cấp quốc gia và cấp doanh nghiệp có thể đi chệch
hướng hoặc áp dụng sai nếu không có dữ liệu toàn
diện, chính xác và kịp thời. Vì lẽ đó, thu thập và phân
tích dữ liệu hiệu quả đóng vai trò quan trọng giúp
xác định các mối nguy tại nơi làm việc, những ngành
có nguy cơ cao và đối tượng lao động dễ bị ảnh
hưởng.
Dữ liệu cũng rất quan trọng trong việc đưa ra các
biện pháp phòng ngừa tương thích và hiệu quả.
Dữ liệu ATSKNN tốt là cơ sở để xác định ưu tiên và
đo lường tiến độ. Như vậy là, dữ liệu có vai trò rất
quan trọng trong quá trình xây dựng và thực thi
chính sách, chiến lược và các chương trình cải thiện
ATSKNN cho lao động trẻ. Dữ liệu ATSKNN đáng tin
cậy về lao động trẻ cũng rất cần thiết nhằm đưa ra
các biện pháp phòng ngừa cho nhóm đối tượng
này. Dữ liệu có thể thúc đẩy nhu cầu cần nhiều
hơn chính sách và chương trình, như chương trình
lồng ghép ATSKNN vào giáo dục, đào tạo nghề, hay
chương trình nhằm xác định nhu cầu của lao động
trẻ trong khi xây dựng các hệ thống quản lý ATSKNN
tại nơi làm việc.

Hệ thống Dữ liệu ATSKNN Quốc gia
Bước đầu tiên trong việc xây dựng hệ thống thống
kê và báo cáo quốc gia là đánh giá tất cả dữ liệu
ATSKNN có liên quan, thường được lưu trữ bởi các
cơ quan quản lý nhà nước về ATSKNN, y tế và bảo
hiểm xã hội. Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà
nước cũng cần xây dựng và thực hiện quy trình cụ
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Nhân Ngày Thế giới về An toàn và Sức khỏe tại Nơi
làm việc năm 2017, ILO nhấn mạnh nhu cầu cấp
bách cải thiện thu thập và phân tích dữ liệu ATSKNN
quốc gia. ILO đã công bố bộ công cụ bao gồm nhiều
tài liệu và thông tin hữu ích nhằm nhấn mạnh sự
cần thiết của dữ liệu về ATSKNN và hỗ trợ các nước
tối ưu hóa việc thu thập và sử dụng dữ liệu ATSKNN.
Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước chịu
trách nhiệm xây dựng và thực thi hệ thống quốc gia
về thống kê, báo cáo tai nạn lao động và bệnh nghề
nghiệp. Một hệ thống hiệu quả cần cung cấp dữ liệu
chính xác, toàn diện và kịp thời về các vụ tai nạn lao
động và bệnh nghề nghiệp. Hệ thống này cần mở
rộng đối với tất cả các ngành nghề, tất cả doanh
nghiệp và người lao động, bất kể tình trạng việc làm
của họ. Lao động trẻ thường làm các công việc phi
chính thức hoặc công việc tạm thời, hai loại hình
công việc này thường không được phản ánh trong
hệ thống thống kê và báo cáo quốc gia. Tại nhiều
quốc gia, lao động làm việc trong nhiều ngành
nghề như dịch vụ giúp việc gia đình hay lao động
trong nông nghiệp cũng không được đưa vào hệ
thống này. Khi sử dụng dữ liệu từ hệ thống thống
kê và báo cáo quốc gia, chính phủ và các cơ quan
quản lý nhà nước cần công bố thường xuyên các số
liệu thống kê quốc gia phân theo độ tuổi, giới tính,
tình trạng di cư và ngành nghề; xây dựng các chiến
lược và biện pháp phòng ngừa ATSKNN; và thiết kế
chương trình bồi thường hiệu quả và phù hợp cho
người lao động.

thể về việc báo cáo tai nạn lao động và bệnh nghề
nghiệp từ người sử dụng lao động, các cơ quan
bảo hiểm, các nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe nghề
nghiệp, bệnh viện, và dịch vụ chăm sóc sức khỏe
khác; và các đơn vị thu thập dữ liệu khác. Tại nhiều
quốc gia, một số ngành kinh tế không có hệ thống
thống kê và báo cáo, và không phải tất cả người sử
dụng lao động và người lao động đều được tham
gia vào hệ thống đó.

Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm thống kê
tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp và báo cáo
cho cơ quan chức năng. Người sử dụng lao động
không tuân thủ các yêu cầu về thống kê, báo cáo
phải bị xử lý nghiêm khắc vì việc họ không tuân thủ
làm ảnh hưởng tới hệ thống quốc gia về ATSKNN.
Chính phủ và tổ chức đại diện người sử dụng lao
động cần đảm bảo rằng người sử dụng lao động
được hướng dẫn rõ ràng và được thông tin về các
quy định này. Các quy định về vấn đề này cần đưa ra
hướng dẫn ở cấp doanh nghiệp, cấp ngành và cấp
quốc gia.
Người lao động có thể cung cấp thông tin về tình
trạng sức khỏe của họ hay của đồng nghiệp. Người
lao động có thể được hưởng nhiều lợi ích từ một
chương trình thành công và họ cũng là đối tượng
thiệt hại nhất nếu chương trình đó thất bại. Người
lao động hiểu biết về các mối nguy tiềm ẩn liên
quan đến công việc tốt hơn các đối tượng khác. Vì

EC-ULAT: Hệ thống báo cáo
tai nạn lao động tại Philippines
Tại Vùng VI (Tây Visayas) của Philippines, Bộ Lao
động và Việc làm (DOLE) và Ủy ban Bồi thường cho
người lao động (ECC) đã thử nghiệm “Hệ thống
Báo cáo Tai nạn Lao động EC-Ulat”. Mục tiêu của hệ
thống báo cáo này nhằm cải thiện công tác thống
kê và báo cáo tai nạn lao động và đưa ra giải pháp
kịp thời thông qua hệ thống sáng tạo cho phép

vậy, thông tin từ người lao động thường đóng vai
trò là hệ thống cảnh báo sớm, cho phép người sử
dụng lao động chuẩn bị các biện pháp ứng phó
trước khi điều kiện lao động nguy hiểm xảy ra, khiến
người lao động gặp tai nạn lao động và bệnh nghề
nghiệp.
Đặc biệt, lao động trẻ cần được khuyến khích tham
gia báo cáo không chỉ đối với tai nạn lao động mà
còn đối với sự cố suýt xảy ra tai nạn lao động. Nếu
không được động viên và khuyến khích, lao động
trẻ thường không dám lên tiếng về tai nạn lao động
do sợ người sử dụng lao động không thích. Quan
niệm này hạn chế đóng góp của lao động trẻ đối với
công tác ATSKNN. Tất cả người lao động cần hiểu
rõ về tầm quan trọng của việc báo cáo tai nạn lao
động và bệnh nghề nghiệp cho người sử dụng lao
động và họ có thể làm điều này mà không bị phạt
hay kỷ luật.

không chỉ người sử dụng lao động mà người lao
động và cộng đồng có thể báo cáo khi họ chứng
kiến tai nạn xảy ra. Mọi người được khuyến khích
báo cáo tai nạn lao động thông qua trang web
ec-ulat.me hoặc gửi tin nhắn tới số điện thoại phụ
trách vấn đề này. Khi nhận được báo cáo tai nạn lao
động, các cán bộ của Ủy ban Bồi thương cho người
lao động ECC sẽ kiểm tra lại với Bộ Lao động và Việc
làm DOLE và Trung tâm An toàn và Sức khỏe Nghề
nghiệp (OSHC) và triển khai các biện pháp phù hợp.
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Xây dựng, sửa đổi
và thực thi luật pháp, quy định,
chính sách và hướng dẫn để bảo vệ
an toàn và sức khỏe cho
lao động trẻ tốt hơn
Công ước số 187 của ILO kêu gọi Chính phủ và các
cơ quan quản lý nhà nước, trên cơ sở tham vấn với
tổ chức đại diện người sử dụng lao động và người
lao động, xây dựng chính sách quốc gia nhằm thúc
đẩy các nguyên tắc cơ bản về ATSKNN. Chính sách
cần đề cập tới đánh giá rủi ro và nguy cơ nghề
nghiệp, giải quyết các nguy cơ và rủi to tại nguồn

và xây dựng văn hóa phòng ngừa an toàn và sức
khỏe quốc gia, trong đó, bao gồm thông tin, tham
vấn và đào tạo. Nên xác định lĩnh vực hành động ưu
tiên khi xây dựng chính sách. Cần lưu ý đặc biệt tới
nhóm lao động có nguy cơ cao hơn, như đối tượng
lao động trẻ.

Chiến lược của Tây Ban Nha về
ATSKNN giai đoạn 2015-2020

toàn và sức khỏe cho lao động trẻ, xác định và trao
đổi các điển hình tốt (INSHT, 2015). Để hỗ trợ chiến
lược này, Liên đoàn Người sử dụng lao động Navarra
(Confederación de Empresarios de Navarra, CEN)
đưa ra hướng dẫn hỗ trợ người sử dụng lao động
quản lý ATSKNN và phòng ngừa rủi ro cho lao động
trẻ tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hướng dẫn mô
tả các yêu cầu cụ thể đối với lao động dưới 18 tuổi
(CEN, 2015).

Chiến lược của Tây Ban Nha về ATSKNN giai đoạn
2015-2020 chỉ ra rằng tỷ lệ tai nạn lao động đối với
lao động trẻ cao hơn nhóm lao động lớn tuổi hơn.
Chiến lược của Tây Ban Nha ưu tiên thúc đẩy an

Luật pháp và quy định quốc gia cần phản ánh các
tiêu chuẩn quốc tế về cải thiện ATSKNN và xóa
bỏ lao động trẻ em. Hầu hết các nước thành viên
của ILO đã phê chuẩn Công ước số 182, yêu cầu
họ tiến hành những biện pháp khẩn cấp và hiệu
quả để đảm bảo việc nghiêm cấm và xóa bỏ các
hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất là hành động
khẩn cấp” (Điều 1). Công ước liệt kê “bốn hình thức
lao động trẻ em tồi tệ nhất”. Hình thức thứ tư trong
danh sách là “công việc, trong đó tính chất công
việc hoặc cách thức thực hiện công việc có thể ảnh
hưởng xấu tới sức khoẻ, an toàn hoặc nhân phẩm
của trẻ em”. Hầu hết lao động trẻ em tham gia lao
động trẻ em đều nằm trong hình thức này.
Một cách để đạt mục tiêu xóa bỏ công việc có nguy
cơ cao và bảo vệ sức khỏe, an toàn hoặc nhân phẩm
của trẻ em là xây dựng các hệ thống ATSKNN cấp
quốc gia và doanh nghiệp hoạt động hiểu quả.
Các nước thành viên cam kết xác định công việc
cấm lao động trẻ dưới 18 tuổi làm việc do tính
chất công việc hay cách thức thực hiện công việc
ảnh hưởng xấu tới an toàn, sức khoẻ hoặc nhân
phẩm của các em. Việc xác định các công việc
này thường dẫn tới “danh mục lao động trẻ em nguy
hiểm, độc hại”
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Công cụ An toàn và Sức khỏe
nghề nghiệp của Cộng đồng Andean

Công cụ An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp của
Cộng đồng Andean nghiêm cấm tuyển dụng trẻ em
và lao động vị thành niên làm các công việc nguy
hiểm hoặc không đảm bảo sức khỏe, có thể ảnh
hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của
các em. Luật pháp quốc gia của mỗi nước thành
viên phải quy định độ tuổi lao động tối thiểu đối
với mỗi loại hình công việc và độ tuổi này không
dưới 18 tuổi. Công cụ này yêu cầu người sử dụng

lao động đánh giá công việc trước khi đưa trẻ em
và lao động vị thành niên vào làm việc. Đồng thời,
người sử dụng lao động cần xác định tính chất, mức
độ và thời gian tiếp xúc với rủi ro; và triển khai các
biện pháp phòng ngừa cần thiết để xử lý rủi ro tại
nơi làm việc. Người sử dụng lao động phải thực hiện
công tác kiểm tra trước và sau làm việc, cũng như
kiểm tra y tế định kỳ cho lao động trẻ. Đối với lao
động trẻ trên 18 tuổi nhưng dưới 21 tuổi làm công
việc được coi là nguy hiểm, người sử dụng lao động
phải thực hiện kiểm tra y tế hàng năm cho đến khi
lao động đó đủ 21 tuổi. Chuyên gia sức khỏe nghề
nghiệp tiến hành kiểm tra và kết quả được gửi tới
cho cha mẹ hoặc người giám hộ của lao động trẻ
(Comunidad Andina, 2004).

Cơ sở dữ liệu NATLEX của ILO về pháp luật liên quan
tới lao động, an sinh xã hội và nhân quyền gần đây
đã bổ sung một danh mục tìm kiếm “lao động trẻ
em nguy hiểm, độc hại”12. Điều này cho phép người
dùng nhanh chóng tìm thấy các tiêu chuẩn quốc gia
trong lĩnh vực này và các tài liệu tham khảo pháp lý
liên quan.
Không nên chỉ chú trọng đến an toàn và sức khỏe
cho lao động trẻ dưới 18 tuổi mà cần áp dụng cho
tất cả lao động trẻ. Điều này cần thể hiện trong
pháp luật, các quy định và chính sách quốc gia
nhằm giải quyết các yếu tố rủi ro gây ảnh hưởng xấu
đối với lao động trẻ tại nơi làm việc13.
12
NATLEX bao gồm hơn 88.000 tài liệu từ 196 quốc gia và
hơn 160 lãnh thổ và vùng tự trị. Tài liệu cung cấp theo dạng văn
bản đầy đủ hoặc tóm tắt luật pháp và trích dẫn thông tin, được
lập mục theo chủ đề phân loại.
13
ILO xây dựng Quy trình ba bên xác định lao động trẻ em
nguy hiểm độc hại để giúp các quốc gia thành viên tổ chức và
tham vấn ba bên dẫn tới kết quả hoặc sẽ xây dựng mới hoặc
chỉnh sửa danh sách lao động trẻ em độc hại, nguy hiểm ở tại
quốc gia. Tài liệu này đưa ra hướng dẫn về cách thức lập kế hoạch
và thực hiện quy trình thực hiện tham vấn ba bên theo Công ước
số 138 và Công ước số 182. Tài liệu cũng cung cấp cách tiếp cận
các tài liệu tham khảo một cách thực tế và dễ dàng hỗ trợ thành
viên ba bên thảo luận.
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Công ước số 155 của ILO yêu cầu người sử dụng lao
động đào tạo và huấn luyện về ATSKNN cho người
lao động và đại diện của người lao động. Nhiều
quốc gia đưa ra những yêu cầu về đào tạo huấn
luyện vào trong pháp luật về ATSKNN, thường là

Luật “Lồng ghép ATSKNN vào
giáo dục” của Oklahoma
Tại Mỹ, Oklahoma là tiểu bang đầu tiên thông qua
luật “Lồng ghép ATSKNN vào giáo dục” (2015) yêu

Luật pháp về ATSKNN cần bảo vệ sức khỏe thể
chất và tinh thần cho tất cả người lao động, kể cả
nhiều lao động trẻ làm việc trong khu vực kinh tế
phi chính thức. Việc mở rộng hành lang pháp lý về
ATSKNN cho người lao động trong nền kinh tế phi
chính thức là bước quan trọng hướng tới bảo vệ lao
động trẻ, bởi đó là chiến lược thúc đẩy quá trình
chuyển đổi từ việc làm phi chính thức sang việc làm
chính thức. Khi giải quyết những thách thức của
nền kinh tế phi chính thức, các nước thành viên và
các đối tác xã hội nên tham khảo Khuyến nghị của
ILO về chuyển đổi từ nền kinh tế phi chính thức
sang nền kinh tế chính thức (số 204), thông qua
năm 2015.

các yêu cầu cụ thể về đào tạo, huấn luyện ban đầu
cho người lao động mới. Công ước cũng yêu cầu các
quốc gia phê chuẩn thực hiện các biện pháp lồng
ghép ATSKNN vào chương trình giáo dục và đào tạo
ở tất cả các cấp, trong đó có giáo dục ở cấp cao hơn.

cầu các cơ quan lao động và giáo dục của tiểu
bang đào tạo an toàn tại nơi làm việc cho các học
sinh từ lớp 7 đến lớp 12 (cụ thể là học sinh từ 12-18
tuổi). Tiểu bang Texas gần đây thông qua một đạo
luật tương tự và hai tiểu bang khác, California và
Arkansas, hiện đang xem xét luật pháp trên cơ sở
tham khảo Luật của Oklahoma.

Thanh tra lao động đóng vai trò quan trọng trong
việc đảm bảo an toàn và sức khỏe cho lao động trẻ.
Chức năng của thanh tra lao động bao gồm việc
thi hành luật pháp và quy định ATSKNN; cung cấp
thông tin kỹ thuật và tư vấn về việc tuân thủ cho
người sử dụng lao động và người lao động; và xác
định các khoảng trống không được luật pháp hiện
hành quy định cụ thể. Những sáng kiến của thanh
tra lao động về lao động trẻ em, an toàn và sức khỏe
của lao động trẻ trong các ngành nghề và công việc
có nguy cơ cao sẽ rất hữu ích trong việc cải thiện an
toàn và sức khoẻ cho lao động trẻ

Thanh tra Lao động đột xuất tại
Ontario (Canada)
Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2016, Thanh tra Lao
động ở Ontario tiến hành “thực thi pháp luật đột
xuất“ trong lĩnh vực công nghiệp, tập trung vào
nhóm lao động trẻ từ 14-24 tuổi và lao động mới
bắt đầu làm việc dưới 6 tháng (Bộ Lao động Ontario,
2016).

Các mục tiêu của thanh tra đột xuất là:
• đ
 ảm bảo người sử dụng lao động thông tin cho lao
động trẻ và người mới làm việc về các mối nguy hiểm
tại nơi làm việc
• nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm ATSKNN
cho lao động trẻ và người mới làm việc
• khuyến khích người sử dụng lao động xác định và kiểm
soát các mối nguy hiểm, đặc biệt những mối nguy có
ảnh hưởng đến lao động trẻ
• giải quyết và khắc phục việc không tuân thủ pháp luật
và quy định về ATSKNN.

Trách nhiệm tuân thủ pháp luật và quy định về
ATSKNN cuối cùng thuộc về người sử dụng lao
động. Họ có nghĩa vụ phải đảm bảo an toàn và sức
khỏe cho người lao động. Quy định pháp luật về
ATSKNN ở nhiều nước yêu cầu người sử dụng lao
động áp dụng hệ thống quản lý ATSKNN và triển
khai các hoạt động phòng ngừa, như đánh giá và
kiểm soát rủi ro, đào tạo-huấn luyện và cung cấp
thông tin cho người lao động, giám sát sức khỏe
người lao động, lập kế hoạch khẩn cấp, điều tra tai
nạn lao động, thống kê và báo cáo tai nạn lao động
và bệnh nghề nghiệp. Nhiều quốc gia cũng ban
hành quy định yêu cầu thành lập các ban ATSKNN và

bổ nhiệm đại diện về ATSKNN của người lao động.
Người sử dụng lao động phải xác định được các yếu
tố rủi ro cụ thể đối với lao động trẻ và xử lý chúng
bằng hệ thống quản lý và thực hành ATSKNN. Lao
động trẻ cũng cần được tham gia vào cơ chế tham
vấn và phối hợp về ATSKNN.

Hướng dẫn thực hành tốt của Fair
Work tại Úc

• Hướng dẫn cho người sử dụng lao động về việc
tuyển dụng lao động trẻ giải thích những điều
người sử dụng lao động cần trao đổi ngay với
lao động trẻ, nhấn mạnh tầm quan trọng của sức
khỏe và an toàn đối với lao động trẻ, và cam kết
đảm bảo không ngược đãi người lao động tại nơi
làm việc. (Fair Work Ombudsman,2013);
• Hướng dẫn cho lao động trẻ tập trung vào quyền,
lợi ích và trách nhiệm của người lao động tại nơi
làm việc, chú trọng đặc biệt về ATSKNN (Fair Work
Ombudsman, 2017).

Tại Úc, Tổ chức Fair Work Ombudsman xây dựng hai
hướng dẫn mô tả điển hình thực hành tốt về lao
động trẻ như sau:

ILO cũng đưa ra các hướng dẫn giúp người sử
dụng lao động và người lao động bảo vệ lao động
vị thành niên khỏi các hình thức lao động trẻ em
nguy hiểm, độc hại. Các tài liệu này bao gồm Sổ tay
cho Người sử dụng lao động và Người lao động về
Lao động trẻ em nguy hiểm, độc hại (2011) và An
toàn cho Lao động trẻ (2009). Các ấn phẩm khác

Chính phủ và cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức
của người sử dụng lao động và người lao động,
cần xây dựng các công cụ và hướng dẫn thúc đẩy
việc tuân thủ các quy định ATSKNN, cải thiện điều
kiện làm việc và phòng ngừa rủi ro tại nơi làm việc.
Những công cụ này cần tập trung cụ thể vào nhu
cầu của lao động trẻ.

của ILO cung cấp hướng dẫn tổng quát hơn về thúc
đẩy ATSKNN cho mọi người lao động. Ví dụ, Tài liệu
Hướng dẫn về hệ thống quản lý an toàn và sức
khoẻ nghề nghiệp (ILO-OSH 2001), tư vấn cho các
cơ quan quản lý nhà nước, người sử dụng lao động,
người lao động và các tổ chức đại diện của họ về
cách xây dựng, triển khai và cải thiện hệ thống quản
lý ATSKNN, nhằm giảm thiểu tai nạn lao động và
bệnh nghề nghiệp cho mọi người lao động14.
14
ILO đã xây dựng công cụ đánh giá và quản lý rủi ro
thiết thực và dễ sử dụng. Công cụ bao gồm hướng dẫn 5 bước
dành cho người sử dụng lao động, người lao động và tổ chức
đại diện của họ để thực hiện đánh giá rủi ro và một bộ tài liệu về
đánh giá và quản lý rủi ro tại nơi làm việc cho doanh nghiệp nhỏ
và vừa.
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Hướng dẫn về Học nghề, tập nghề
của Tổ chức Công đoàn Anh
Tại Vương quốc Anh, Tổ chức Công đoàn (TUC) và
Hội đồng Kiến thức và Kỹ năng (LSC) biên soạn sổ
tay Học nghề, tập nghề: Hướng dẫn ngắn cho đại
diện an toàn công đoàn. Cuốn sổ tay đưa ra tư vấn
cho Đại diện ATSKNN về trách nhiệm của người sử
dụng lao động cần cung cấp môi trường làm việc
an toàn và đảm bảo sức khỏe cho người học nghề,

Nâng cao năng lực
hỗ trợ Chính phủ, người sử dụng
lao động, người lao động và
tổ chức của họ đáp ứng nhu cầu về
ATSKNN cho lao động trẻ
Tiến bộ bền vững về ATSKNN cho lao động trẻ đòi
hỏi không chỉ có dữ liệu, luật pháp và chính sách tốt
hơn nhằm giải quyết nhu cầu của lao động trẻ. Quá
trình này yêu cầu sự tham gia của ba bên và các cơ
quan liên quan trong hoạt động nâng cao năng lực.
Để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn và sức
khỏe cho người lao động, người sử dụng lao động,
ở mức tối thiểu, cần nắm được quy trình quản lý rủi
ro và họ cần được khuyến khích xây dựng và thực
hiện hệ thống quản lý ATSKNN phù hợp với nơi làm
việc. Họ cần xác định được các mối nguy hiểm tại
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tập nghề và các học viên khác cùng với sự hỗ trợ
và hướng dẫn đầy đủ khác. Sổ tay giới thiệu một số
phương pháp tiếp cận, chẳng hạn khuyến khích lao
động trẻ và người học nghề, tập nghề tham gia vào
công đoàn; giúp lao động trẻ trở thành một phần
trong chương trình nghị sự của ủy ban ATSKNN;
đảm bảo lao động trẻ được bảo vệ theo quy định
của pháp luật, kiểm tra xem lao động trẻ có được
đào tạo về kiến thức ATSKNN cần thiết, có thể tiếp
cận với chương trình đào tạo ATSKNN, có sự giám
sát đầy đủ; và đảm bảo rằng đại diện ATSKNN được
tư vấn về tuyển dụng và sử dụng lao động trẻ (LSC &
TUC, 2005).

Chính phủ, tổ chức người sử dụng lao động và
công đoàn đóng vai trò quan trọng trong việc đưa
ATSKNN vào khu vực phi chính thức và nông thôn.
Hai ngành này đều có lực lượng lao động trẻ và lao
động trẻ em đông đảo với điều kiện làm việc nhiều
nguy hiểm. Cần cung cấp thông tin và tổ chức huấn
luyện thông qua các kênh khác nhau nhằm giúp

nâng cao kỹ năng và kiến thức ATSKNN của lao
động phi chính thức và nông thôn (trong đó có cả
lao động trẻ). Vì nhiều lao động nữ tham gia làm
việc trong các ngành này, phương pháp tiếp cận có
tính đến vấn đề về giới cần được triển khai để đảm
bảo rằng lao động nữ được tham gia vào các hoạt
động đào tạo, huấn luyện và nâng cao nhận thức.

Hướng dẫn của Hiệp hội Người lao
động trong ngành nông nghiệp cho
Cộng đồng trồng Cacao tại Ghana

thức và cộng đồng tại nông thôn, kể cả lao động trẻ
tuổi. Vào năm 2014, GAWU cùng với Chương trình
Quốc tế về Xoá bỏ Lao động trẻ em (IPEC) của ILO đã
xây dựng Hướng dẫn xóa bỏ lao động trẻ em và rủi
ro An toàn, Sức khỏe và Môi trường làm việc - Hướng
dẫn dành cho các hạt nhân thay đổi trong cộng đồng
cacao ở Ghana. Sổ tay đào tạo thực hành tập trung
vào nông dân và khả năng dễ bị tổn thương của trẻ
em và lao động vị thành niên đối với các công việc
có nguy cơ cao trong hoạt động trồng cacao (IPEC &
GAWU, 2014).

Tổng Liên đoàn lao động trong ngành Nông nghiệp
(GAWU) là tổ chức người lao động lớn nhất của nông
dân và người lao động làm việc trong ngành nông
nghiệp ở Ghana. Thành viên của tổ chức bao gồm
người lao động làm việc trong ngành nông nghiệp
được hoặc không được trả lương tại các cơ sở chính

nơi làm việc, đánh giá rủi ro, xem xét khả năng dễ bị
ảnh hưởng của một số nhóm lao động đặc thù, xác
định các trường hợp lao động trẻ em độc hại, nguy
hiểm và áp dụng các biện pháp kiểm soát và phòng
ngừa rủi ro hiệu quả. Các kết quả đánh giá rủi ro tại nơi
làm việc cần được đưa vào chương trình huấn luyện
ATSKNN định kỳ và liên tục cho tất cả lao động trẻ và
lao động mới làm. Tổ chức đại diện của người sử dụng
lao động có vai trò quan trọng hỗ trợ người sử dụng
lao động nắm được các kỹ năng và hiểu tầm quan
trọng của việc quản lý rủi ro.
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Lồng ghép ATSKNN
vào giáo dục và đào tạo nghề nhằm
xây dựng thế hệ người lao động
an toàn và khỏe mạnh hơn
Tiến bộ bền vững về xây dựng văn hóa phòng ngừa
tại nơi làm việc yêu cầu tập trung nâng cao năng lực
cho lao động trẻ, những người góp phần xây dựng
các biện pháp phòng ngừa trong tương lai.
Lồng ghép an toàn và sức khỏe nghề nghiệp vào
chương trình giáo dục và chương trình đào tạo nghề
là cách thức cách mang lại hiệu quả cao nhằm nâng
cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng ATSKNN cho
lao động trẻ và người sử dụng lao động trẻ. Vì thanh
niên là tương lai của xã hội và là tác nhân thay đổi,
những nội dung cơ bản về ATSKNN cần được đưa
vào chương trình học tại các nhà trường, đào tạo kỹ
thuật và các chương trình giáo dục. Điều này giúp
học sinh nhận thức được tầm quan trọng về đảm
bảo an toàn và sức khỏe cho bản thân cũng như
quyền của người lao động tại nơi làm việc.
Ở một số quốc gia, giáo dục cơ bản về phòng ngừa
rủi ro được đưa vào chương trình tiểu học. Tại
các quốc gia khác, các chuyên gia đang xây dựng
phương pháp tiếp cận không chỉ tập trung vào nội

Ví dụ về Công cụ đào tạo và Giáo
dục ATSKNN cho Thanh thiếu niên
Trung tâm Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp
Canada (CCOHS) xây dựng Công cụ Giảng dạy Sức
khỏe + An toàn nhằm hỗ trợ giáo viên giảng dạy an
toàn và sức khỏe cho học sinh khi họ chuẩn bị đi
làm. Nội dung chủ yếu hướng đến học sinh trung
học cơ sở và trung học phổ thông, nhưng có thể
điều chỉnh dễ dàng để phù hợp với đối tượng nhỏ
tuổi hơn.
Viện An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Quốc gia
Mỹ (NIOSH) thiết kế giáo trình Lao động trẻ tại nơi
làm việc – Nói về An toàn (Youth@Work — Talking
Safety) để dạy học sinh về ATSKNN theo cách vui
nhộn và thú vị. Chương trình giảng dạy miễn phí
này được điều chỉnh để phù hợp với các quy định
của từng tiểu bang ở Mỹ. Các hoạt động trong
chương trình bao gồm tìm các mối nguy hiểm,
đưa ra chiến lược phòng ngừa tại nhiều nơi làm
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dung giáo dục mà còn tập trung vào phương pháp
giảng dạy. Học sinh được khuyến khích tham gia
tích cực trong các lĩnh vực liên quan đến sức khỏe
và an toàn trong môi trường học đường và coi đó là
một phần của quá trình học tập.
Nghiên cứu gần đây do Viện An toàn và Nghiên
cứu quốc gia về Phòng ngừa Tai nạn lao động và
Bệnh nghề nghiệp tại Pháp (Institut National de
Recherche et de Sécurité, INRS) cho hay lao động trẻ
được học ATSKNN tại trường học có tỷ lệ tai nạn lao
động thấp hơn 50% so với lao động trẻ không được
học (INRS, 2018). Giáo dục ATSKNN hiệu quả giúp
các bạn trẻ có thái độ và hành vi theo hướng phòng
ngừa, phát triển kỹ năng và khả năng cần thiết để
xác định mối nguy và rủi ro; và họ có khả năng đưa
ra các giải pháp ATSKNN hiệu quả, cho dù những
bạn trẻ hiện còn đang đi học, đi làm hoặc có những
đóng góp khác cho xã hội. Có rất nhiều ví dụ điển
hình về sáng kiến lồng ghép ATSKNN vào chương
trình giảng dạy và cần có thêm nghiên cứu đánh giá
tác động và hiệu quả của hoạt động này.

việc khác nhau có lao động trẻ làm việc. Gần đây,
chương trình giảng dạy đã bổ sung thêm công cụ
đánh giá, giúp đo lường sự hiểu biết của học sinh
về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc, và học sinh
nhận được một huy hiệu kỹ thuật số nếu họ vượt
qua bài đánh giá này.
Chương trình hợp tác vì Sức khỏe và An toàn của
Lao động trẻ tại California tập hợp các cơ quan
chính phủ và tổ chức liên bang đại diện các nhà
giáo dục, người sử dụng lao động, phụ huynh, cán
bộ đào tạo nghề và các bên liên quan khác. Chương
trình đưa ra các chiến lược bảo vệ lao động trẻ tại
nơi làm việc. Dự án được triển khai bao gồm Trung
tâm Tài nguyên dành cho Lao động trẻ tại California
nhằm cung cấp thông tin, đào tạo, tài liệu giáo dục,
hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn đào tạo ATSKNN cho lao
động trẻ, người sử dụng lao động và cộng đồng và
bảo vệ lao động trẻ. Trang web Youngworkers.org
bao gồm thông tin dành cho thanh thiếu niên, phụ
huynh, giáo viên, các thầy cô giáo, cán bộ đào tạo
nghề và người sử dụng lao động.

Phương pháp tiếp cận “toàn
trường” của Liên minh Châu Âu
Liên minh Châu Âu (EU) đã thực hiện nhiều nỗ lực
lồng ghép ATSKNN vào chương trình giáo dục phổ
thông. Ví dụ, giáo dục về an toàn và sức khỏe được
đưa vào Chiến lược ATSKNN 2002-2006 của Cộng
đồng Châu Âu, tương tự như trong chiến lược giai
đoạn 2007–2012. Khung Chiến lược ATSKNN của Liên
minh Châu Âu giai đoạn 2014–2020 nêu rõ việc nâng
cao nhận thức về ATSKNN cần bắt đầu từ trường học.
Báo cáo của Cơ quan An toàn và Sức khỏe Châu Âu
tại nơi làm việc (EU-OSHA) Châu Âu về Lồng ghép
an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp vào
giáo dục. Tài liệu Thực hành tốt trong trường học và
trường nghề (2004) cung cấp một loạt các điển hình
tốt trên khắp Châu Âu và đề ra các bước chiến lược
mang tính hệ thống có mục tiêu lồng ghép ATSKNN
vào chương trình giáo dục tại châu Âu. Báo cáo của
EU-OSHA về An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp và
Giáo dục: Phương pháp tiếp cận “toàn trường” (2013)
mô tả phương pháp tiếp cận này và đưa ra một vài
nghiên cứu điển hình.
Phương pháp tiếp cận “toàn trường” về ATSKNN:
• Kết hợp giáo dục về rủi ro và quản lý an toàn và
sức khỏe tại trường học, cho cả học sinh và giáo
viên
• kết hợp giữa giáo dục rủi ro, giáo dục sức khỏe,
quản lý an toàn và khái niệm về trường học an
toàn
• khuyến khích giáo viên và học sinh tích cực tham
gia quản lý an toàn tại trường học
• đào tạo và phân công giáo viên tham gia quản
lý ATSKNN tại trường học, nâng cao hiểu biết về
ATSKNN và phát triển các kỹ năng thực hành. Hoạt
động này hỗ trợ giáo viên trong công tác giảng
dạy về giáo dục rủi ro cho học sinh.
• Nâng cao hiểu biết của học sinh về ATSKNN và
tầm quan trọng của ATSKNN thông qua việc sử
dụng các ví dụ thực tiễn
• Khuyến khích học sinh tham gia vào phát hiện
mối nguy và đề xuất giải pháp, xây dựng kỹ năng
cho học sinh, tạo điều kiện cho học sinh tham gia
vào xây dựng các quy tắc an toàn tại trường học
• Lồng ghép giáo dục rủi ro và an toàn và sức khỏe
tại trường học vào tất cả các hoạt động và hệ
thống của trường để các hoạt động này trở thành
một phần của cuộc sống học đường mà không
phải là các hoạt động bổ sung thêm.

EU-OSHA và Hiệp hội Napo đã phối hợp với nhau
xây dựng một bộ công cụ giáo dục ATSKNN cho giáo
viên, mang tên Napo dành cho giáo viên. Những bộ
công cụ này giới thiệu các chủ đề về an toàn và sức
khỏe cho học sinh tiểu học theo phương pháp giáo
dục đầy thú vị và giàu trí tưởng tượng thông qua việc
sử dụng các bộ phim về Napo và các hoạt động sáng
tạo.
Mạng lưới Giáo dục và Đào tạo về An toàn và Sức
khỏe Nghề nghiệp của Châu Âu (ENETOSH) cung
cấp giao diện trực tuyến để chia sẻ kiến thức về giáo
dục và đào tạo ATSKNN. Mục tiêu của hoạt động này
nhằm lồng ghép ATSKNN vào chương trình giáo dục
và đào tạo. Dựa trên ý tưởng an toàn và sức khỏe là
một phần không thể thiếu trong suốt quá trình học
tập cả đời, hoạt động của ENETOSH bao gồm các lĩnh
vực giáo dục (từ mẫu giáo đến trung học; giáo dục
và đào tạo nghề ban đầu; giáo dục đại học; và đào
tạo nghề thường xuyên). ENETOSH hợp tác với các
thành viên để thu thập và đánh giá những điển hình
thực hành về ATSKNN và các công cụ cho giáo dục
và đào tạo trong ATSKNN (xem các ví dụ và công cụ
thực hành tốt) cũng như cung cấp thông tin này trên
trang web. Mạng lưới cũng xuất bản bản tin hàng
năm về chủ đề này15.
Vào năm 2015, Chương trình ERASMUS+ của Liên
minh châu Âu (phối hợp với ENETOSH và EU-OSHA)
ra mắt Dự án TƯ DUY AN TOÀN – Ý NGHĨA CỦA AN
TOÀN cung cấp phương pháp tiếp cận hợp tác và
toàn diện đối với các vấn đề ATSKNN. Dự án hỗ trợ
giáo viên và thanh thiếu niên xây dựng các kỹ năng
và kiến thức về ATSKNN và giao diện trực tuyến,
hướng dẫn sử dụng và các tài liệu khác. Đối tác của
dự án đến từ năm quốc gia (Cộng hòa Séc, Hà Lan, Bồ
Đào Nha, Rumani và Tây Ban Nha).

15
Tại Phần Lan, ATSKNN được lồng ghép trong chương
trình học nghề có tên “Giới thiệu về cuộc sống làm việc”
(Työelämään tutustuminen, TET). Chương trình dạy cho học viên
về các mối nguy tại nơi làm việc, hợp đồng lao động, thời giờ làm
việc và cách thức xin nghỉ phép. Thông tin chi tiết có tại www.
oph.fi/english
Hệ thống giáo dục Rumani dạy về ATSKNN chủ yếu sau khi học
sinh tốt nghiệp. Tuy nhiên, họ đã thành lập một hệ thống thúc
đẩy giáo dục về hành vi an toàn ở độ tuổi sớm hơn và thúc đẩy
dạy ATSKNN tại các trường học trong thời gian chính khóa. Năm
2014 và 2015, Ban thanh tra lao động tổ chức Cuộc thi ATSKNN
quốc gia và trao giải thưởng cho nhóm giỏi nhất ở trường gồm
có giáo viên và học sinh.
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Đẩy mạnh tuyên truyền,
nâng cao nhận thức và nghiên cứu
về nguy cơ và rủi ro lao động trẻ
gặp phải tại nơi làm việc
Tiếp tục hỗ trợ thực hiện và phổ biến các nghiên
cứu về ATSKNN cho lao động trẻ có ý nghĩa quan
trọng. Hiện ngày càng có nhiều cơ quan và tổ chức
ATSKNN thực hiện nghiên cứu về lao động trẻ. Theo
khảo sát của ILO năm 2017 đối với 78 cơ quan, tổ
chức, trung tâm nghiên cứu và trường đại học về
vấn đề ATSKNN, 62,8% các tổ chức này coi lao động
trẻ là đối tượng quan trọng trong các nghiên cứu

về ATSKNN. Hơn 20% trong các tổ chức này coi lao
động trẻ là ưu tiên hàng đầu của các nghiên cứu về
ATSKNN (ILO, tài liệu sắp ban hành). Các nghiên cứu
về sức khỏe có xu hướng tập trung vào trẻ em nhiều
hơn thanh thiếu niên, tập trung vào các nước phát
triển hơn các nước đang phát triển, và tập trung vào
trường học và đời sống xã hội hơn nơi làm việc.

Các đề tài gợi ý cho nghiên cứu trong tương lai
Lao động trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp và những rủi ro về ATSKNN: Phân tích mối quan
hệ giữa nguy cơ ATSKNN tăng cao và “lao động còn trẻ”, xét đến thực trạng nhiều lao
động trẻ đang trong giai đoạn chuyển tiếp từ trường học sang nơi làm việc và từ trẻ em
sang người trưởng thành.
Cách tiếp cận đa chiều và toàn diện: Tìm hiểu cách tiếp cận mới để khắc phục nhược
điểm của cách tiếp cận truyền thống và một chiều khi chỉ tập trung vào đặc điểm chung
của lao động trẻ, đồng thời xem xét nhiều yếu tố khác nhau cùng góp phần làm tăng
nguy cơ của lao động trẻ tại nơi làm việc. Ví dụ, nghiên cứu các đặc điểm cụ thể của lao
động trẻ và điều kiện làm việc, tổ chức công việc và đặc điểm nơi làm việc.
Các vấn đề xã hội, tinh thần và động lực: Nghiên cứu các vấn đề xã hội, tình cảm và động
lực trong bối cảnh công việc cụ thể, bởi vì công việc có thể ảnh hưởng nhiều đến hành vi
của lao động trẻ và sự mạnh dạn của họ khi thể hiện quan điểm về các vấn đề ATSKNN.
Các vấn đề này có thể bao gồm áp lực và hỗ trợ từ đồng nghiệp, các tiêu chuẩn và giá trị
tại nơi làm việc, văn hóa ATSKNN và tác phong quản lý. Cần triển khai nhiều nghiên cứu
hơn nhằm nâng cao hiểu biết về mối quan hệ giữa tuổi tác và văn hóa an toàn, và tác
động của đảm bảo an toàn và sức khỏe cho lao động trẻ.
Đào tạo và giám sát ATSKNN: Nghiên cứu tác động của (a) cách thức tuyên truyền
ATSKNN có chất lượng và hiệu quả; (b) huấn luyện và giám sát ATSKNN cho lao động trẻ,
và (c) chiến lược đảm bảo thực hiện huấn luyện và giám sát ATSKNN, đặc biệt tại các hình
thức việc làm phi tiêu chuẩn.
Điều chỉnh hệ thống quản lý ATSKNN phù hợp cho lao động trẻ: Tìm hiểu cách thức tăng
cường hệ thống quản lý ATSKNN và đánh giá rủi ro, tập trung vào các yếu tố rủi ro ảnh
hưởng tới lao động trẻ.
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Các chiến dịch nâng cao nhận thức về ATSKNN và sử
dụng những ví dụ thực tiễn trong quá trình giảng
dạy về ATSKNN cho lao động trẻ là cách thức hiệu
quả để phổ biến thông tin cần thiết cho lao động
trẻ, phụ huynh, người sử dụng lao động, trường học
và cộng đồng về quyền và nguy cơ của lao động trẻ.
Các chiến dịch này cần được tổ chức bởi chính phủ
hoặc các cơ quan chức năng, tổ chức của người sử
dụng lao động, công đoàn, đoàn thanh niên, tổ chức
phi chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự khác.

Các chiến dịch nâng cao nhận thức về ATSKNN cần
được tăng cường và mở rộng thông qua sự vào
cuộc và hỗ trợ của các phương tiện thông tin đại
chúng và truyền thông xã hội. Nhà báo cần nhận
thức rõ hơn về vấn đề ATSKNN đối với lao động trẻ,
được cung cấp những thông tin và kỹ năng cần
thiết trong công tác xử lý các vấn đề này. Việc ghi lại
ngay lập tức các câu chuyện về ATSKNN và lao động
trẻ cũng góp phần phổ biến thông tin và nâng cao
nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng phải
cải thiện an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc.

Chiến dịch ATSKNN cho Thanh
thiếu niên tại Hồng Kông

Lao động trẻ với Công đoàn

Hội đồng An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp Hồng
Kông khởi động Chiến dịch Thúc đẩy An toàn và Sức
khỏe Nghề nghiệp cho Lao động trẻ để thúc đẩy cải
thiện ATSKNN cho thanh thiếu niên trong thời gian
họ làm các công việc bán thời gian hoặc công việc
mùa hè. Chiến dịch bao gồm các hoạt động, như
phân phát các bộ thông tin ATSKNN, tổ chức hội
thảo và phát sóng chương trình phát thanh, nhấn
mạnh tầm quan trọng của ATSKNN đối với lao động
trẻ. Là một phần của chiến dịch, cuộc thi “Thiết kế
GIF Tuổi Teen 2017–18” được tổ chức nhằm hướng
đến đối tượng sinh viên thông qua việc phổ biến
các thông điệp ATSKNN hấp dẫn giới trẻ (Hồng
Kông OSHC, 2017).

Liên đoàn Công đoàn Quốc tế (ITUC) nhấn mạnh tầm
quan trọng của việc tổ chức và trao quyền cho lao
động trẻ trong các hoạt động công đoàn. ITUC tìm
cách đưa nhu cầu và mong muốn của lao động trẻ
vào các chính sách và hoạt động của mình. Với mục
đích này, tổ chức đã thực hiện Chương trình Kinh tế
và Chính trị cho Lao động trẻ năm 2017. Là một phần
của chương trình, các thành viên trẻ tuổi của tổ chức
công đoàn cam kết tổ chức nhiều hoạt động khác
nhau, bao gồm chiến dịch nhằm giải quyết các vấn
đề cụ thể cho lao động trẻ (ITUC, 2017).
Hội đồng Công đoàn Victoria ở Úc gần đây đã thành
lập Trung tâm Lao động trẻ với mục đích tổ chức và
trao quyền cho lao động trẻ kiến thức và kỹ năng
cần thiết để đấu tranh vì việc làm an toàn và an
ninh. Trung tâm Lao động trẻ cũng tạo ra diễn đàn
cho thanh niên để họ kết nối với những người trải
qua các tình huống, vấn đề ATSKNN tại nơi làm việc.
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Tạo điều kiện cho lao động trẻ và tổ chức đại diện của họ tham gia trực tiếp vào quá trình
xây dựng và triển khai biện pháp phòng ngừa có vai trò đặc biệt quan trọng, vì các vấn đề
về ATSKNN của thanh niên có thể được giải quyết thông qua các cuộc thảo luận về cách
thức xây dựng một thế hệ lao động trẻ an toàn và khỏe mạnh. Các tổ chức xã hội dân
sự, các tổ chức truyền thống về ATSKNN và các đối tác xã hội thường thiếu kiến thức và
phương tiện để tuyên truyền hiệu quả cho các vấn đề của thanh niên. Hơn nữa, vì lao động
trẻ tham gia đông đảo vào các hình thức lao động phi tiêu chuẩn và các công việc phi chính
thức, họ trở nên “vô hình” và không có quyền được thương lượng và đại diện. Việc lao động
trẻ không có quyền và không dám lên tiếng dẫn tới hậu quả là lao động trẻ không phải là
đối tượng được chú trọng trong quá trình xây dựng luật pháp và chính sách, cũng như khi
xây dựng các chiến lược nâng cao nhận thức và đào tạo ATSKNN, và xác định ưu tiên làm
nghiên cứu. Các cơ quan chức năng nên hỗ trợ lao động trẻ định hình tương lai bằng việc
cung cấp cho họ các nguồn lực và tạo cơ hội cho họ tham gia tích cực.

Kế hoạch Hành động về An toàn
và Sức khỏe cho Lao động trẻ

Lao động trẻ tham gia
xây dựng văn hóa
phòng ngừa ATSKNN
Văn hóa phòng ngừa là văn hóa ở đó, quyền được làm việc trong môi trường an toàn và
đảm bảo sức khỏe được tôn trọng ở tất cả các cấp; ở đó, Chính phủ, người sử dụng lao
động và người lao động tích cực tham gia đảm bảo môi trường làm việc an toàn và khỏe
mạnh thông qua hệ thống quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ. Nguyên tắc phòng ngừa được
đặt lên cao nhất. Khi xây dựng văn hóa phòng ngừa về ATSKNN bền vững, cần lưu ý đặc
biệt đến các ngành và nhóm ngành có nguy cơ cao và đối tượng người lao động dễ bị tổn
thương, như lao động trẻ làm việc tại nơi làm việc có mức độ rủi ro cao.

Tháng 9 năm 2017, ILO phối hợp với Bộ Nhân lực
Singapore tổ chức Đại hội Thế giới về An toàn và Sức
khỏe cho Lao động trẻ. Hội nghị là một hoạt động của
Dự án An toàn và Sức khỏe cho Lao động trẻ của ILO,
được diễn ra tại Singapore trong khuôn khổ Đại hội
Thế giới lần thứ XXI về An toàn và Sức khỏe tại Nơi làm
việc. Đại hội tập hợp 125 lao động trẻ, người sử dụng
lao động trẻ, cán bộ công đoàn trẻ và các bạn sinh
viên tạo nên mạng lưới các Quán quân Thanh niên về
ATSKNN trên toàn
cầu. Các bạn trẻ
được khuyến khích
chia sẻ ý kiến về các
vấn đề an toàn và
sức khỏe lao động
trẻ gặp phải tại nơi
làm việc và đề xuất
các giải pháp thúc
đẩy an toàn và sức
khỏe tại nơi làm
việc. Họ có cơ hội
thảo luận các vấn
đề này và trao đổi
với các chuyên gia
ATSKNN quốc tế,
các đại diện chính phủ, tổ chức của người sử dụng lao
động và người lao động, các tổ chức phi chính phủ và
các tổ chức xã hội dân sự khác. Kết quả của Đại hội là
đã xây dựng được Khung hành động cho các năm tiếp
theo và là cơ sở để xây dựng Kế hoạch hành động An
toàn và Sức khỏe cho Lao động trẻ.
Sau Đại hội Thế giới, Dự thảo kế hoạch hành động
được tham vấn tại nhiều diễn đàn trong khuôn khổ
các Hội nghị quốc tế, bao gồm Hội nghị quốc tế AA+A
(Dusseldorf, tháng 10 năm 2017); trong Hội nghị Toàn
cầu IV về Xoá bỏ Lao động Trẻ em Bền vững (Buenos
Aires, tháng 11 năm 2017); và tại Hội thảo tiểu vùng
khu vực châu Á về xây dựng Kế hoạch Hành động An
toàn và Sức khỏe cho Lao động trẻ (Jakarta, tháng 1
năm 2018).
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Để kết hợp các ý kiến thu thập từ khắp nơi trên thế
giới, và hoàn thiện Kế hoạch Hành động An toàn và
Sức khỏe cho Lao động trẻ, Ban soạn thảo bao gồm
các chuyên gia ATSKNN, đại diện người sử dụng lao
động và người lao động, cùng năm Quán quân Thanh
niên đã họp vào tháng 2 năm 2018. Ban soạn thảo
hoàn thiện Kế hoạch Hành động An toàn và Sức khỏe
cho Lao động trẻ với mục tiêu cung cấp hướng dẫn và
khuyến nghị cho các nước thành viên của ILO nhằm
thúc đẩy an toàn và sức khỏe cho lao động trẻ. Kế
hoạch hành động xác định các đối tác tham gia chính,
cần thiết để đạt được mục tiêu giảm bền vững số
lượng lao động trẻ bị tai nạn lao động và bệnh nghề
nghiệp, trong đó
Chính phủ và các
cơ quan quản lý
nhà nước, tổ chức
của người sử dụng
lao động, người lao
động, thanh niên,
tổ chức đại diện
cho thanh niên, và
các tổ chức dân sự
khác cùng cam kết
thúc đẩy ATSKNN.
Kế hoạch hành
động xác định các
bước cần thực hiện
để tạo ra thay đổi
về ATSKNN cho lao động trẻ thông qua năm lĩnh vực
quan trọng: nghiên cứu, giáo dục, tuân thủ, tuyên
truyền và xây dựng mạng lưới. Đối với mỗi lĩnh vực
này, Kế hoạch hành động đưa ra hướng dẫn cụ thể về
các ưu tiên cũng như thúc đẩy sự sáng tạo. Những nỗ
lực này nhằm mục đích khuyến khích sự tham gia của
lao động trẻ và kết nối họ với cộng đồng ATSKNN lớn
hơn. Cam kết của các bên liên quan cũng được đảm
bảo hơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng
nhằm hướng đến một tương lai an toàn và khỏe mạnh
hơn cho lao động trẻ, góp phần tạo nên một thế hệ
người lao động an toàn và khỏe mạnh.
Dự án An toàn và Sức khỏe cho Lao động trẻ công bố
Kế hoạch Hành động An toàn và Sức khỏe cho Lao
động trẻ như một phần của chiến dịch nhân Ngày Thế
giới về An toàn và Sức khỏe năm 2018.
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Lao động ở mọi độ tuổi đều có quyền làm việc trong môi trường an toàn và đảm bảo sức
khỏe. 541 triệu lao động trẻ trong độ tuổi 15-24 chiếm hơn 15% lực lượng lao động toàn
cầu có nguy cơ bị tai nạn lao động phi tử vong cao hơn 40% so với nhóm lao động trên 25
tuổi.
Có nhiều yếu tố rủi ro đặc thù đối với lao động trẻ khiến họ dễ bị ảnh hưởng bởi các mối
nguy tại nơi làm việc. Những yếu tố rủi ro vốn có tại độ tuổi của lao động trẻ (ví dụ, giai
đoạn phát triển thể chất, tâm lý và cảm xúc) hoặc bị ảnh hưởng do độ tuổi (ví dụ, kĩ năng,
kinh nghiệm và trình độ học vấn).
Lao động trẻ thường không nhận thức được quyền lợi của mình nếu là người lao động
và trách nhiệm về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (ATSKNN) nếu là người sử dụng lao
động trẻ. Đặc biệt họ rất ngần ngại khi nói tới các mối nguy hiểm về ATSKNN.
Số lượng lớn lao động trẻ tham gia vào các ngành kinh tế có nguy cơ cao và nhiều mối
nguy họ gặp phải tại nơi làm việc trong những ngành này càng khiến lao động trẻ có rủi
ro bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cao hơn.
ILO chuẩn bị báo cáo này nhân dịp Ngày thế giới về An toàn và Sức khỏe tại Nơi làm việc
2018, với mục đích thúc đẩy xây dựng một thế hệ người lao động an toàn và khỏe mạnh.
Mục tiêu của báo cáo nhằm mô tả rõ nét các rủi ro ATSKNN lao động trẻ gặp phải và
khuyến khích các cuộc thảo luận toàn cầu về nhu cầu cải thiện an toàn và sức khỏe cho
lao động trẻ. Tài liệu cũng đưa ra các khuyến nghị về mặt luật pháp, chính sách và biện
pháp thực tiễn hướng tới cải thiện An toàn và Sức khỏe cho lao động trẻ.
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