
Hội thảo tham vấn  

Hoàn thiện chính sách về tai nạn lao động và đánh giá, kiểm soát các yếu tố 
nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc 

Thời gian: 26 tháng 02 năm 2016 

Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn, 14 Trần Bình Trọng, Hà nội 

 

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN 
 
Thời gian Nội dung 

8h00-8h30 Đăng ký đại biểu 

8h30-8h45 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Cục ATLĐ) 
Phát biểu khai mạc                                         Bộ LĐTBXH và ILO 

8h45 – 9h30 Hướng dẫn của quốc tế về đánh giá, kiểm soát rủi ro và kiểm soát rủi ro ở các 
nước ASEAN  
 

Chuyên gia ILO 
9h30 – 10h15 Các qui định của pháp luật và các nội dung dự kiến quy định về đánh giá, 

kiểm soát rủi ro và triển khai công tác ATVSLĐ tại Vi ệt Nam 
Cục An toàn lao động  

10h15-10h30 Giải khát 
10h30-11h30 Ý kiến của Thanh tra Bộ, Tổng LĐLĐVN, VCCI, doanh nghiệp và các bên 

liên quan khác 

Thảo luận chung tại hội trường 
Điều hành: Lãnh đạo Cục ATLĐ 

11h30 – 13h30 Nghỉ ăn trưa 
13h30 - 14h00 Các quy định của pháp luật về khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao 

động trong khu vực có và không có quan hệ lao động 
Cục An toàn lao động 

14h00 – 14h30 Những nội dung dự kiến quy định về khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai 
nạn lao động trong khu vực không có quan hệ lao động 

Cục An toàn lao động 
14h30 – 14h45 Kinh nghiệm của các nước ASEAN về khai báo và báo cáo tai nạn lao động  

Chuyên gia ILO 

14h45 – 15h00 Giải khát 
15h00 - 16h15 Ý kiến của Thanh tra Bộ, Tổng LĐLĐVN, VCCI, doanh nghiệp và các bên 

liên quan khác  

Thảo luận chung tại hội trường 
Điều hành: Lãnh đạo Cục ATLĐ 

16h15-16h30 Kết luận và bế mạc hội thảo 
Cục ATLĐ và ILO 

 


