
Tài liệu này cung cấp cho nhà tài trợ (Bộ Hợp tác và Phát 
triển Kinh tế Liên bang Đức) và các đối tác của Dự án 
một cái nhìn tổng thể về các hoạt động dự án đã thực 
hiện. Đây không phải là một báo cáo đầy đủ về tất cả 
các hoạt động đã thực hiện từ tháng 10/2021 đến tháng 
01/2022, mà chỉ nêu bật những thành tựu và kết quả 
chính. 

 

QUAN SÁT TỪ CHUYẾN ĐI THỰC ĐỊA TỚI TỈNH 
LÂM ĐỒNG, ngày 10-12/11/2021 

Trong quá trình điều chỉnh tài liệu tập huấn về an 
toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho nông dân trồng 
cà phê (áp dụng phương pháp Cải thiện Công việc 
trong Phát triển Cộng đồng (gọi tắt là WIND) của 
ILO), một hoạt động đã được thực hiện bởi nhóm cán 
bộ Quỹ VZF phối hợp với Cục Trồng trọt (Bộ 
NN&PTNT) và chuyên gia đào tạo về ATVSLĐ. Đoàn 
công tác nhận thấy rằng nhận thức hạn chế của nông 
dân về an toàn và sức khỏe và việc thiếu cơ hội được 
tập huấn  là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến điều kiện 
lao động nguy hiểm trong canh tác cà phê. Các rủi ro 
ATVSLĐ mà đoàn quan sát được bao gồm: bảo quản 
nguyên vật liệu không đúng quy trình, sử dụng hóa 
chất nông nghiệp và vứt bỏ bao bì chứa  hóa chất 
không an toàn, máy móc không an toàn, tiếp xúc với 
bụi và tiếng ồn trong các cơ sở chế biến cà phê. Ngoài 
ra, địa hình dốc ở các vườn cà phê có thể gây nguy 
cơ trượt chân và té ngã cho công nhân thu hoạch, 
đặc biệt là khi họ mang vác những bao tải nặng đi 

trên đường trơn. Một vấn đề ATVSLĐ khác mà đoàn 
công tác phát hiện là việc thiếu bảo hộ lao động 
(không sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân và/hoặc 
thiếu phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thu hoạch cà phê ở tỉnh Lâm Đồng, tháng 11 năm 2021 
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Tóm tắt hoạt động dự án 

Tháng 10/2021 – Tháng 01/2022 

 

 
 

 



 

Bảo quản hóa chất nông nghiệp và thiết bị phun hóa chất 
không an toàn ở trang trại cà phê quy mô nhỏ 

 

Thu hoạch cà phê trên cây cao ở đồn điền cà phê có độ dốc 
lớn 

Một hoạt động quan trọng khác do Chi nhánh Phòng 
Công nghiệp và Thương mại Việt Nam tại TP. Hồ Chí 
Minh (VCCI-HCM) thực hiện là lập bản đồ các đơn vị 
chế biến cà phê ở hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng. Hoạt 
động này đã giúp làm rõ một số khoảng trống 
ATVSLĐ trong ngành. Một vấn đề phổ biến là thiếu 
kiến thức, công cụ và hệ thống để đánh giá rủi ro 
ATVSLĐ tại nơi làm việc. 

Dự án VZF sẽ phối hợp  chặt chẽ với các đối tác để 
giải quyết các vấn đề ATVSLĐ đã xác định thông qua 
các khóa tập huấn, thảo luận và hành động sắp tới 

dựa trên  trên những nền tảng đa bên và phổ biến 
kiến thức về ATVSLĐ trên quy mô lớn hơn. 

ĐÀO TẠO THÍ ĐIỂM VỀ CẢI THIỆN ATVSLĐ TRONG 
CANH TÁC CÀ PHÊ 

Hai khóa Đào tạo Giảng viên nguồn (TOT) thí điểm đã 
được tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng từ ngày 29/11 đến 
10/12/2022. 

 

Học viên khóa tập huấn ATVSLĐ tìm hiểu về các rủi ro ATVSLĐ 
trong chuyến đi thực tế đến cơ sở lao động, Lâm Đồng, tháng 
12 năm 2021 
 
Tổng cộng 25 học viên (8 nữ và 17 nam) đến từ hai 
tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk đã được tập huấn về 
ATVSLĐ và phương pháp đánh giá rủi ro ATVSLĐ 
tại nơi làm việc. Thành phần học viên bao gồm 
nông dân điển hình, cán bộ khuyến nông, doanh 
nghiệp khu vực tư nhân, hợp tác xã, các tổ chức 
sáng kiến đa bên, tổ chức phi chính phủ, đại diện 
Đoàn Thanh niên và Hội Nông dân, và các cơ quan 
chính quyền cấp tỉnh (vd: Sở NN&PTNT, Sở 
LĐTB&XH). Các học viên đánh giá cao phương 
pháp đào tạo thực tế, trong đó kết hợp tới thăm 
cơ sở lao động để thực hành đánh giá rủi ro 
ATVSLĐ dựa trên những lý thuyết giảng dạy trên 
lớp, thảo luận toàn thể và làm việc nhóm. Học viên 
cũng đánh giá cao cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và 
học hỏi lẫn nhau trong quá trình đào tạo. 
 
Chị Phan Thị Cẩm Dung, hội viên Hội Phụ nữ xã 
Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng, cho biết “Tôi có thể áp 
dụng những thực hành tốt về ATVSLĐ mà tôi học 
được tại nhà” - quan điểm này cũng được các học 



viên nữ khác hưởng ứng. “Tôi cũng thích phương 
pháp đào tạo vì cách tiếp cận này tích cực, tập trung 
vào việc xác định các thực hành tốt trước khi thảo 
luận về những vấn đề ATVSLĐ”, chị Dung đề cập. 
 
Còn anh Mai Xuân Thông, Cố vấn Canh tác của tổ 
chức Nền tảng Cà phê Toàn cầu (GCP) tại Đắk Lắk, 
phát biểu “WIND là một chương trình thú vị giúp 
thay đổi nhận thức của mọi người về ATVSLĐ.” 
 
Kinh nghiệm của học viên và kết quả của các bài 
tập nhóm đã đóng góp đáng kể vào việc cải tiến 
và điều chỉnh tài liệu đào tạo ATVSLĐ cho phù hợp 
với bối cảnh cụ thể. Bộ NN&PTNT sẽ cân nhắc sử 
dụng tài liệu đào tạo đã hoàn thiện để xây dựng 
chương về ATVSLĐ và tài liệu tập huấn để bổ sung 
vào các Hướng dẫn Phát triển Cà phê Robusta và 
Arabica Bền vững – là hai tài liệu quan trọng của 
Việt Nam về canh tác cà phê. Nội dung của hai tài 
liệu này đang được phổ biến cho nông dân trồng 
cà phê trên toàn quốc thông qua cán bộ khuyến 
nông của ngành NN&PTNT. 

 

QUẢN TRỊ DỰ ÁN 

Cuộc họp lần thứ hai (trực tuyến) của Ban Cố vấn Dự 
án (PAC) đã được tổ chức vào ngày 13/01/2022 dưới 
sự chủ trì của VCCI-HCMC. Tham dự cuộc họp có đại 
diện Đại sứ quán Đức tại Việt Nam, Cục An toàn Lao 
động (Bộ LĐTB&XH), VCCI-HCM, Liên minh Hợp tác 
xã Việt Nam (VCA), đại diện Văn phòng ILO tại Hà Nội, 
nhóm cán bộ dự án VZF tại Việt Nam và Geneva. 
 
Các đại biểu đánh giá cao cách tiếp cận đa bên của 
Dự án, nhằm khai thác thế mạnh của nhiều đối tác 
chính phủ và khu vực tư nhân, đồng thời nhấn mạnh 
những thành công trong việc đạt được các kết quả 
đầu ra trong năm đầu tiên thực hiện Dự án (bất chấp 
những khó khăn gặp phải trong giai đoạn phong tỏa 
kéo dài do Covid-19) , và chiến lược của Dự án để huy 
động sự tham gia của khu vực tư nhân theo một 
chiến lược rõ ràng. Trong thời gian tới, các thành viên 
PAC tư vấn rằng Dự án nên tập trung vào những cân 
nhắc giới trong các hoạt động dự án cũng như tăng 

cường thu thập dữ liệu về tai nạn lao động và thương 
tích nghề nghiệp trong ngành cà phê thông qua việc 
áp dụng các công cụ mới. 
 
CÁC BƯỚC TIẾP THEO 

Các hoạt động sắp tới của dự án bao gồm việc tổ 
chức các sự kiện sau: 
• Đào tạo giảng viên nguồn (ToT) về ATVSLĐ trong 

chế biến cà phê cho các chuyên gia và cán bộ 
ATVSLĐ của Sở LĐTB&XH, VICOFA, các tổ chức 
đào tạo tư nhân và các cơ sở chế biến cà phê 
(TP.HCM, tháng 3 năm 2022); 

• Thí điểm tập huấn cho các doanh nghiệp (TOE) 
chế biến cà phê nhỏ và vừa (Lâm Đồng, tháng 3 
năm 2022); (khóa tập huấn sẽ được tiến hành bởi 
các cán bộ ATVSLĐ đã tham gia tập huấn ToT của 
Dự án); 

• Tập huấn ToT về ATVSLĐ trong canh tác/trồng cà 
phê cho cán bộ ATVSLĐ từ khu vực tư nhân - đặc 
biệt là các đơn vị rang xay và kinh doanh cà phê 
quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức 
sáng kiến đa bên (tháng 3 năm 2022); 

• Hội thảo nâng cao nhận thức về ATVSLĐ cho lãnh 
đạo Bộ NN&PTNT (tháng 4 năm 2022). 

 
 

Thông tin liên hệ: 

 kurths@ilo.org   ilo.org/vzf 

 

 
Quỹ VZF là một phần của Chương trình An toàn & Sức khỏe 
cho Tất cả mọi người - một chương trình quan trọng của 
ILO nhằm xây dựng văn hóa làm việc an toàn và lành 
mạnh 
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