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Ch��ng IV

B�O ��M AN TOÀN, V� SINH LAO ��NG ��I V�I

M�T S� LAO ��NG ��C THÙ

  �i�u 63. An toàn, v� sinh lao ��ng ��i v�i lao ��ng n�, lao ��ng ch�a 
thành niên, lao ��ng là ng��i khuy�t t�t

  Nh�ng quy ��nh v� an toàn, v� sinh lao ��ng ��i v�i lao ��ng n�, lao ��ng 
ch�a thành niên, lao ��ng là ng��i khuy�t t�t th�c hi�n theo quy ��nh c�a B� lu�t 
lao ��ng, Lu�t ng��i khuy�t t�t và Lu�t này.

  �i�u 64. �i�u ki�n s� d�ng ng��i lao ��ng cao tu�i làm ngh�, công vi�c 
n�ng nh�c, ��c h�i, nguy hi�m

  1. Ch� s� d�ng ng��i lao ��ng cao tu�i làm ngh�, công vi�c n�ng nh�c, ��c 
h�i, nguy hi�m, ��c bi�t n�ng nh�c, ��c h�i, nguy hi�m có �nh h��ng x�u t�i s�c 
kh�e ng��i lao ��ng cao tu�i khi có �� các �i�u ki�n sau �ây:

a) Ng��i lao ��ng cao tu�i có kinh nghi�m, tay ngh� cao v�i thâm niên ngh�

nghi�p t� �� 15 n�m tr� lên; có ch�ng nh�n ho�c ch�ng ch� ngh� ho�c ���c công 
nh�n là ngh� nhân theo quy ��nh c�a pháp lu�t;

  b) Ng��i lao ��ng cao tu�i có �� s�c kh�e làm ngh�, công vi�c n�ng nh�c, ��c 
h�i, nguy hi�m theo tiêu chu�n s�c kh�e do B� tr��ng B� Y t� ban hành sau khi có

ý ki�n c�a b� chuyên ngành;

c) Ch� s� d�ng không quá 05 n�m ��i v�i t�ng ng��i lao ��ng cao tu�i;
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d) Có ít nh�t m�t ng��i lao ��ng không ph�i là ng��i lao ��ng cao tu�i cùng 

làm vi�c; 

�) Có s� t� nguy�n c�a ng��i lao ��ng cao tu�i khi b� trí công vi�c. 

2. Chính ph� quy ��nh chi ti�t �i�u này. 

�i�u 65.  An toàn, v� sinh lao ��ng trong tr��ng h�p cho thuê l�i lao ��ng  

1. Doanh nghi�p cho thuê l�i lao ��ng có trách nhi�m sau �ây: 

a) Th�a thu�n v�i bên thuê l�i lao ��ng trong vi�c b�o ��m quy�n và l�i ích 
h�p pháp v� an toàn, v� sinh lao ��ng c�a ng��i lao ��ng thuê l�i nh�ng không 

���c th�p h�n so v�i ng��i lao ��ng c�a bên thuê l�i lao ��ng có cùng trình ��, 
làm cùng công vi�c ho�c công vi�c có giá tr� nh� nhau; ��a các n�i dung �ã th�a 

thu�n trên vào h�p ��ng cho thuê l�i lao ��ng và th�c hi�n ngh�a v� c�a ng��i s� 

d�ng lao ��ng theo quy ��nh c�a B� lu�t lao ��ng và Lu�t này;  

b) Ph�i h�p và ki�m tra bên thuê l�i lao ��ng th�c hi�n vi�c b�o ��m an toàn, 

v� sinh lao ��ng cho ng��i lao ��ng thuê l�i. Tr��ng h�p bên thuê l�i lao ��ng 
không th�c hi�n ��y �� các cam k�t v� b�o ��m an toàn, v� sinh lao ��ng trong 
h�p ��ng cho thuê l�i lao ��ng �ã ký k�t, doanh nghi�p cho thuê l�i lao ��ng ph�i 

ch�u trách nhi�m trong vi�c b�o ��m ��y �� quy�n l�i c�a ng��i lao ��ng thuê l�i; 

c) L�u gi� h� s� v� an toàn, v� sinh lao ��ng có liên quan ��n ng��i lao ��ng 
thuê l�i; th�c hi�n báo cáo tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p theo quy ��nh t�i 
�i�u 36 và �i�u 37 c�a Lu�t này.  

2. Bên thuê l�i lao ��ng có trách nhi�m sau �ây:  

a) Th�c hi�n ��y �� các cam k�t trong h�p ��ng thuê l�i lao ��ng; không ���c 

phân bi�t ��i x� v� an toàn, v� sinh lao ��ng ��i v�i ng��i lao ��ng thuê l�i so v�i 
ng��i lao ��ng c�a mình; 

b) Khi x�y ra tai n�n lao ��ng, s� c� k� thu�t gây m�t an toàn, v� sinh lao 
��ng ��i v�i ng��i lao ��ng thuê l�i, ph�i k�p th�i s� c�u, c�p c�u cho n�n nhân, 

��ng th�i thông báo ngay v�i doanh nghi�p cho thuê lao ��ng và th�c hi�n khai 
báo, �i�u tra theo quy ��nh t�i �i�u 34 và �i�u 35 c�a Lu�t này;  

c) T� ch�c hu�n luy�n an toàn, v� sinh lao ��ng cho ng��i lao ��ng thuê l�i 
theo quy ��nh c�a Lu�t này, tr� tr��ng h�p doanh nghi�p cho thuê l�i lao ��ng �ã 

t� ch�c hu�n luy�n phù h�p v�i công vi�c mà ng��i lao ��ng thuê l�i ���c giao; 

��nh k� 6 tháng, hàng n�m, t�ng h�p tình hình tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p 
c�a ng��i lao ��ng thuê l�i g�i doanh nghi�p cho thuê l�i lao ��ng; 

d) Ph�i h�p v�i doanh nghi�p cho thuê l�i lao ��ng trong vi�c �i�u tra tai n�n 

lao ��ng; l�u gi� các h� s� v� an toàn, v� sinh lao ��ng có liên quan ��n ng��i lao 
��ng thuê l�i. 
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3. Ng��i lao ��ng thuê l�i ph�i tuân th� n�i quy, quy trình và bi�n pháp b�o 

��m an toàn, v� sinh lao ��ng c�a bên thuê l�i lao ��ng. 

4. Chính ph� quy ��nh chi ti�t v� an toàn, v� sinh lao ��ng trong tr��ng h�p 

cho thuê l�i lao ��ng; trách nhi�m c�a doanh nghi�p cho thuê l�i lao ��ng, bên 

thuê l�i lao ��ng ��i v�i ng��i lao ��ng thuê l�i, b�o ��m quy�n và l�i ích c�a 

ng��i lao ��ng thuê l�i phù h�p v�i quy ��nh c�a B� lu�t lao ��ng và Lu�t này. 

�i�u 66.  An toàn, v� sinh lao ��ng t�i n�i có nhi�u ng��i lao ��ng thu�c 

nhi�u ng��i s� d�ng lao ��ng cùng làm vi�c  

T�i n�i làm vi�c có nhi�u ng��i lao ��ng thu�c nhi�u ng��i s� d�ng lao ��ng 

cùng làm vi�c thì ch� d� án ho�c ch� ��u t� ph�i t� ch�c �� nh�ng ng��i s� d�ng 

lao ��ng cùng l�p v�n b�n xác ��nh rõ trách nhi�m c�a t�ng ng��i trong vi�c b�o 

��m an toàn, v� sinh lao ��ng cho ng��i lao ��ng và c� ng��i �� ph�i h�p ki�m 

tra an toàn, v� sinh lao ��ng. 

�i�u 67.  An toàn, v� sinh lao ��ng ��i v�i ng��i lao ��ng Vi�t Nam �i làm 

vi�c � n��c ngoài 

1. Ng��i lao ��ng Vi�t Nam �i làm vi�c � n��c ngoài quy ��nh t�i �i�u này 

bao g�m ng��i lao ��ng Vi�t Nam th�c hi�n nhi�m v� � n��c ngoài do ng��i s� 

d�ng lao ��ng c� �i và ng��i lao ��ng Vi�t Nam �i làm vi�c � n��c ngoài theo 

h�p ��ng theo quy ��nh c�a Lu�t ng��i lao ��ng Vi�t Nam �i làm vi�c � n��c 

ngoài theo h�p ��ng.  

2. Ng��i s� d�ng lao ��ng ph�i tuân th� các quy ��nh v� an toàn, v� sinh lao 

��ng c�a pháp lu�t n��c s� t�i và ph�i tuân th� các quy ��nh sau �ây:  

a) B�o ��m th�c hi�n ��y �� các bi�n pháp an toàn, v� sinh lao ��ng, ch� �� 

b�o hi�m tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p và các trách nhi�m c�a ng��i s� 

d�ng lao ��ng ��i v�i ng��i lao ��ng ���c quy ��nh t�i Lu�t này; tr��ng h�p quy 

��nh c�a n��c s� t�i v� nh�ng ch� �� này có l�i h�n cho ng��i lao ��ng thì th�c 

hi�n theo quy ��nh c�a n��c s� t�i; 

b) Ph�i h�p v�i c� quan có th�m quy�n c�a n��c s� t�i trong vi�c ti�n hành 

�i�u tra tai n�n, b�nh t�t x�y ra cho ng��i lao ��ng;  

c) ��i v�i tai n�n lao ��ng ch�t ng��i, tai n�n lao ��ng n�ng thì ph�i cung c�p h� 

s�, tài li�u có liên quan ��n v� tai n�n lao ��ng cho Thanh tra an toàn, v� sinh lao 

��ng c�a c�p t�nh � Vi�t Nam t�i n�i ��t tr� s� chính c�a ng��i s� d�ng lao ��ng. 

3. Ng��i lao ��ng Vi�t Nam �i làm vi�c � n��c ngoài ph�i tuân theo quy 

��nh c�a pháp lu�t Vi�t Nam, pháp lu�t n��c s� t�i, tr� tr��ng h�p �i�u ��c 

qu�c t� mà C�ng hòa xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam là thành viên có quy ��nh khác. 
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�i�u 68. An toàn, v� sinh lao ��ng ��i v�i lao ��ng là ng��i giúp vi�c gia �ình 

1. Ng��i s� d�ng lao ��ng có trách nhi�m h��ng d�n cách s� d�ng máy, thi�t 

b�, �� dùng, các bi�n pháp phòng, ch�ng cháy, n� trong gia �ình có liên quan ��n 

công vi�c c�a lao ��ng là ng��i giúp vi�c gia �ình; th�c hi�n các ch� �� có liên 

quan ��n b�o ��m an toàn và ch�m sóc s�c kh�e c�a lao ��ng là ng��i giúp vi�c 

gia �ình.  

2. Lao ��ng là ng��i giúp vi�c gia �ình có trách nhi�m ch�p hành �úng h��ng 

d�n s� d�ng máy, thi�t b�, �� dùng và phòng, ch�ng cháy, n�. 

3. B� tr��ng B� Lao ��ng - Th��ng binh và Xã h�i quy ��nh chi ti�t các n�i 

dung v� an toàn, v� sinh lao ��ng ���c áp d�ng ��i v�i lao ��ng là ng��i giúp 

vi�c gia �ình. 

�i�u 69.  An toàn, v� sinh lao ��ng ��i v�i ng��i lao ��ng nh�n công vi�c 

v� làm t�i nhà 

1. Ng��i lao ��ng khi th�a thu�n b�ng v�n b�n v�i ng��i s� d�ng lao ��ng v� 
vi�c giao công vi�c v� làm t�i nhà trên c� s� c�n c� vào vi�c ng��i lao ��ng b�o ��m 

���c yêu c�u v� an toàn, v� sinh lao ��ng ��i v�i công vi�c ���c giao t�i nhà. 

2. N�u x�y ra tai n�n lao ��ng khi làm vi�c t�i nhà, thì ng��i lao ��ng ho�c 

thân nhân c�a h� ph�i báo cáo ngay �� ng��i s� d�ng lao ��ng bi�t. 

Tr��ng h�p ng��i b� tai n�n lao ��ng �ã tham gia b�o hi�m tai n�n lao ��ng, 

b�nh ngh� nghi�p thì ���c gi�i quy�t các chính sách, ch� �� liên quan ��n ng��i 

b� tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p theo quy ��nh c�a Lu�t này. 

Tr��ng h�p ng��i b� tai n�n lao ��ng là ng��i thu�c di�n không ph�i tham gia 

b�o hi�m tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p thì ng��i s� d�ng lao ��ng có trách 

nhi�m gi�i quy�t quy�n l�i cho ng��i lao ��ng theo quy ��nh t�i các kho�n 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8 và 10 �i�u 38 c�a Lu�t này. 

3. Ng��i s� d�ng lao ��ng có trách nhi�m ki�m tra vi�c b�o ��m an toàn, v� sinh 

lao ��ng ��i v�i n�i làm vi�c c�a ng��i lao ��ng nh�n công vi�c v� làm t�i nhà; th�c 

hi�n các cam k�t trong th�a thu�n v�i ng��i lao ��ng nh�n công vi�c v� làm t�i nhà; 

báo cáo tai n�n lao ��ng x�y ra khi làm vi�c t�i nhà c�a ng��i lao ��ng cùng v�i báo 

cáo chung v� tai n�n lao ��ng quy ��nh t�i �i�u 36 c�a Lu�t này. 

�i�u 70.  An toàn, v� sinh lao ��ng ��i v�i h�c sinh, sinh viên, ng��i h�c 
ngh�, t�p ngh�, th� vi�c 

1. C� s� giáo d�c, c� s� d�y ngh� ch�u trách nhi�m b�o ��m các �i�u ki�n v� 
an toàn, v� sinh lao ��ng cho h�c sinh, sinh viên, ng��i h�c ngh� trong th�i gian 

th�c hành, h�c ngh� nh� ��i v�i ng��i lao ��ng quy ��nh t�i các �i�u 15, 16, 18, 

19, 20, 23, 24, 25 và kho�n 1 �i�u 27 c�a Lu�t này.  
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  2. Ng��i s� d�ng lao ��ng ch�u trách nhi�m th�c hi�n các quy ��nh v� an toàn, 
v� sinh lao ��ng ��i v�i ng��i h�c ngh�, t�p ngh�, th� vi�c nh� ��i v�i ng��i lao
��ng t�i Lu�t này, k� c� tr��ng h�p b� tai n�n lao ��ng.

  3. H�c sinh, sinh viên, ng��i h�c ngh� trong th�i gian th�c hành, h�c ngh�, t�p 
ngh� ph�i tuân th� các quy ��nh v� an toàn, v� sinh lao ��ng c�a c� s� giáo d�c, 
c� s� d�y ngh�.

  Tr��ng h�p h�c sinh, sinh viên trong th�i gian th�c hành b� tai n�n lao ��ng 
thì ���c h� tr� theo quy ��nh c�a Chính ph�.

 




