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Ch��ng VI

QU�N LÝ NHÀ N��C V� AN TOÀN, V� SINH LAO ��NG

�i�u 82. N�i dung qu�n lý nhà n��c v� an toàn, v� sinh lao ��ng

1. Ban hành và t� ch�c th�c hi�n v�n b�n quy ph�m pháp lu�t v� an toàn, v�

sinh lao ��ng; xây d�ng, ban hành ho�c công b� tiêu chu�n, quy chu�n k� thu�t 
qu�c gia v� an toàn, v� sinh lao ��ng, quy chu�n k� thu�t ��a ph��ng v� an toàn,

v� sinh lao ��ng theo th�m quy�n ���c phân công qu�n lý.

2. Tuyên truy�n, ph� bi�n và giáo d�c pháp lu�t v� an toàn, v� sinh lao ��ng.

3. Theo dõi, th�ng kê, cung c�p thông tin v� tai n�n lao ��ng, b�nh ngh�

nghi�p; xây d�ng ch��ng trình, h� s� qu�c gia an toàn, v� sinh lao ��ng.

4. Qu�n lý t� ch�c và ho�t ��ng c�a t� ch�c d�ch v� trong l�nh v�c an toàn, v�

sinh lao ��ng.

  5. T� ch�c và ti�n hành nghiên c�u, �ng d�ng khoa h�c, công ngh� v� an toàn, 
v� sinh lao ��ng.

 



 
 CÔNG BÁO/S� 871 + 872/Ngày 29-7-2015 53 

 

6. Thanh tra, ki�m tra, gi�i quy�t khi�u n�i, t� cáo và x� lý vi ph�m pháp lu�t 

v� an toàn, v� sinh lao ��ng. 

7. B�i d��ng, hu�n luy�n v� an toàn, v� sinh lao ��ng. 

8. H�p tác qu�c t� v� an toàn, v� sinh lao ��ng. 

�i�u 83.  Trách nhi�m qu�n lý nhà n��c v� an toàn, v� sinh lao ��ng 

1. Chính ph� th�ng nh�t qu�n lý nhà n��c v� an toàn, v� sinh lao ��ng. 

2. B� Lao ��ng - Th��ng binh và Xã h�i ch�u trách nhi�m tr��c Chính ph� 

th�ng nh�t th�c hi�n qu�n lý nhà n��c v� an toàn, v� sinh lao ��ng. 

3. Các b�, c� quan ngang b� trong ph�m vi nhi�m v�, quy�n h�n c�a mình có 

trách nhi�m th�c hi�n qu�n lý nhà n��c v� an toàn, v� sinh lao ��ng.  

4. �y ban nhân dân các c�p trong ph�m vi nhi�m v�, quy�n h�n c�a mình th�c 

hi�n qu�n lý nhà n��c v� an toàn, v� sinh lao ��ng.  

�i�u 84.  Trách nhi�m qu�n lý nhà n��c v� an toàn, v� sinh lao ��ng c�a 

B� tr��ng B� Lao ��ng - Th��ng binh và Xã h�i 

1. Ch� trì xây d�ng, trình c� quan nhà n��c có th�m quy�n ban hành ho�c ban 

hành theo th�m quy�n và t� ch�c th�c hi�n pháp lu�t, chính sách, k� ho�ch v� an 

toàn, v� sinh lao ��ng, ch��ng trình qu�c gia v� an toàn, v� sinh lao ��ng; l�p h� 

s� qu�c gia v� an toàn, v� sinh lao ��ng. 

2. Ban hành Danh m�c các lo�i máy, thi�t b�, v�t t�, ch�t có yêu c�u nghiêm 

ng�t v� an toàn, v� sinh lao ��ng theo quy ��nh t�i kho�n 2 �i�u 28 c�a Lu�t này; 

ch� trì th�c hi�n công tác qu�n lý nhà n��c ��i v�i ho�t ��ng hu�n luy�n an toàn, 

v� sinh lao ��ng và ho�t ��ng ki�m ��nh các lo�i máy, thi�t b�, v�t t� có yêu c�u 

nghiêm ng�t v� an toàn lao ��ng. 

3. Xây d�ng ho�c tham gia ý ki�n theo th�m quy�n các tiêu chu�n, quy chu�n k� 

thu�t qu�c gia v� an toàn, v� sinh lao ��ng theo quy ��nh t�i �i�u 87 c�a Lu�t này.  

4. Theo dõi, t�ng h�p, cung c�p thông tin v� an toàn, v� sinh lao ��ng; th�ng kê 

v� an toàn, v� sinh lao ��ng theo quy ��nh c�a pháp lu�t v� th�ng kê. 

5. Ch� trì t� ch�c th�c hi�n tuyên truy�n, ph� bi�n, giáo d�c pháp lu�t v� an 

toàn, v� sinh lao ��ng; phòng ng�a s� c� k� thu�t gây m�t an toàn, v� sinh lao 

��ng, tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p. 

6. Trình Chính ph� quy�t ��nh bi�n pháp x� lý trong tr��ng h�p c�n thi�t �� 

b�o v� quy�n, l�i ích chính �áng v� b�o hi�m tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p 

c�a ng��i lao ��ng. 
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7. Thanh tra, ki�m tra, x� lý vi ph�m pháp lu�t v� an toàn, v� sinh lao ��ng; 

th�c hi�n, ph�i h�p �i�u tra tai n�n lao ��ng, s� c� k� thu�t gây m�t an toàn, v� 
sinh lao ��ng; ki�n ngh� v�i B� Công an, Vi�n ki�m sát nhân dân t�i cao �i�u tra, 
x� lý tai n�n lao ��ng có d�u hi�u t�i ph�m. 

8. H�p tác qu�c t� v� an toàn, v� sinh lao ��ng. 

�i�u 85.  Trách nhi�m qu�n lý nhà n��c v� an toàn, v� sinh lao ��ng c�a 
B� tr��ng B� Y t�  

1. Xây d�ng, trình c� quan nhà n��c có th�m quy�n ban hành ho�c ban hành 
theo th�m quy�n v�n b�n quy ph�m pháp lu�t v� quan tr�c môi tr��ng lao ��ng; 
�ánh giá, ki�m soát, qu�n lý các y�u t� có h�i t�i n�i làm vi�c; qu�n lý, t� ch�c 
quan tr�c môi tr��ng lao ��ng. 

2. Xây d�ng tiêu chu�n, quy chu�n k� thu�t qu�c gia v� an toàn, v� sinh lao 
��ng ��i v�i các y�u t� v� sinh lao ��ng trong môi tr��ng lao ��ng; tham gia ý 
ki�n v� n�i dung v� sinh lao ��ng theo th�m quy�n quy ��nh t�i kho�n 5 �i�u 87 
c�a Lu�t này. 

3. H��ng d�n theo th�m quy�n công tác qu�n lý v� sinh lao ��ng, phòng, 
ch�ng b�nh ngh� nghi�p. 

4. H��ng d�n vi�c khám s�c kh�e ng��i lao ��ng, khám phát hi�n b�nh ngh� 
nghi�p, giám ��nh m�c suy gi�m kh� n�ng lao ��ng, �i�u tr�, ph�c h�i ch�c n�ng 
��i v�i ng��i lao ��ng b� tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p, qu�n lý h� s� s�c 
kh�e lao ��ng.  

5. Ph�i h�p v�i B� Lao ��ng - Th��ng binh và Xã h�i xây d�ng n�i dung 
hu�n luy�n v� v� sinh lao ��ng; tuyên truy�n, ph� bi�n, giáo d�c pháp lu�t v� v� 
sinh lao ��ng.  

6. Xây d�ng, ban hành và ��nh k� rà soát s�a ��i, b� sung Danh m�c b�nh 
ngh� nghi�p theo quy ��nh t�i kho�n 1 �i�u 37 c�a Lu�t này; t� ch�c giám ��nh 
b�nh ngh� nghi�p; xây d�ng và ban hành tiêu chu�n s�c kh�e cho t�ng lo�i ngh�, 
công vi�c sau khi có ý ki�n c�a các b�, ngành có liên quan. 

7. Theo dõi, t�ng h�p, cung c�p thông tin v� công tác v� sinh lao ��ng; th�ng 
kê, xây d�ng c� s� d� li�u v� b�nh ngh� nghi�p; qu�n lý s�c kh�e ng��i lao ��ng 
t�i n�i làm vi�c. 

8. Ph�i h�p v�i B� Lao ��ng - Th��ng binh và Xã h�i xây d�ng tiêu chí �ánh 
giá cho Danh m�c ngh�, công vi�c n�ng nh�c, ��c h�i, nguy hi�m và ��c bi�t n�ng 
nh�c, ��c h�i, nguy hi�m.  

9. Ph�i h�p v�i B� Lao ��ng - Th��ng binh và Xã h�i thanh tra, ki�m tra ch�p 
hành pháp lu�t v� v� sinh lao ��ng theo quy ��nh c�a pháp lu�t.  

10. Hàng n�m, g�i B� Lao ��ng - Th��ng binh và Xã h�i báo cáo v� tình hình 
th�c hi�n chính sách, pháp lu�t v� an toàn, v� sinh lao ��ng trong l�nh v�c qu�n lý. 
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�i�u 86.  Trách nhi�m qu�n lý nhà n��c v� an toàn, v� sinh lao ��ng c�a 
�y ban nhân dân các c�p 

1. Xây d�ng, trình c� quan nhà n��c có th�m quy�n ban hành ho�c ban hành theo 

th�m quy�n v�n b�n quy ph�m pháp lu�t, quy chu�n k� thu�t ��a ph��ng. 

2. Ch�u trách nhi�m qu�n lý an toàn, v� sinh lao ��ng t�i ��a ph��ng; xây d�ng và 

t� ch�c th�c hi�n chính sách, pháp lu�t v� an toàn, v� sinh lao ��ng t�i ��a ph��ng.  

3. Hàng n�m, báo cáo v� tình hình th�c hi�n chính sách, pháp lu�t an toàn, v� 
sinh lao ��ng t�i ��a ph��ng v�i H�i ��ng nhân dân cùng c�p ho�c báo cáo ��t xu�t 

theo yêu c�u c�a c� quan nhà n��c có th�m quy�n theo quy ��nh c�a pháp lu�t. 

4. Hàng n�m, b� trí ngu�n l�c t� ch�c tuyên truy�n, ph� bi�n, giáo d�c pháp lu�t 

v� an toàn, v� sinh lao ��ng trên ��a bàn phù h�p v�i �i�u ki�n c� th� c�a ��a ph��ng; 

�u tiên vi�c tuyên truy�n, ph� bi�n, giáo d�c pháp lu�t v� an toàn, v� sinh lao ��ng 

cho ng��i lao ��ng làm vi�c không theo h�p ��ng lao ��ng t�i ��a ph��ng. 

5. Thanh tra, ki�m tra, x� lý theo th�m quy�n các hành vi vi ph�m pháp lu�t v� 
an toàn, v� sinh lao ��ng t�i ��a ph��ng. 

�i�u 87.  Trách nhi�m xây d�ng, công b� các tiêu chu�n qu�c gia v� an 
toàn, v� sinh lao ��ng và xây d�ng, ban hành các quy chu�n k� thu�t qu�c gia 

v� an toàn, v� sinh lao ��ng 

1. B� Khoa h�c và Công ngh� phê duy�t k� ho�ch xây d�ng tiêu chu�n qu�c 
gia v� an toàn, v� sinh lao ��ng và công b� tiêu chu�n qu�c gia v� an toàn, v� sinh 

lao ��ng.  

2. B� Lao ��ng - Th��ng binh và Xã h�i ch� trì, ph�i h�p v�i các b�, c� quan 

ngang b� có liên quan t� ch�c l�p k� ho�ch xây d�ng các quy chu�n k� thu�t qu�c 

gia v� an toàn, v� sinh lao ��ng. 

3. B�, c� quan ngang b� ch� trì xây d�ng các tiêu chu�n qu�c gia v� an toàn, 

v� sinh lao ��ng và xây d�ng, ban hành quy chu�n k� thu�t qu�c gia v� an toàn, v� 

sinh lao ��ng trong ph�m vi qu�n lý ���c Chính ph� phân công sau khi có ý ki�n 

th�ng nh�t c�a B� Lao ��ng - Th��ng binh và Xã h�i; tr��ng h�p không th�ng 

nh�t ý ki�n, c� quan ch� trì xây d�ng tiêu chu�n qu�c gia, quy chu�n k� thu�t qu�c 

gia báo cáo Th� t��ng Chính ph� xem xét, quy�t ��nh. 

Vi�c th�m ��nh tiêu chu�n qu�c gia, quy chu�n k� thu�t qu�c gia v� an toàn, 
v� sinh lao ��ng do B� Khoa h�c và Công ngh� t� ch�c th�c hi�n theo quy ��nh 

c�a Lu�t tiêu chu�n và quy chu�n k� thu�t.  

4. B� Lao ��ng - Th��ng binh và Xã h�i xây d�ng các tiêu chu�n qu�c gia, 

ban hành quy chu�n k� thu�t qu�c gia v� an toàn, v� sinh lao ��ng thu�c th�m 

quy�n qu�n lý theo quy ��nh t�i kho�n 3 �i�u này; có trách nhi�m ph�i h�p v�i 
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các b�, c� quan ngang b� trình Th� t��ng Chính ph� quy�t ��nh phân công trách 

nhi�m xây d�ng tiêu chu�n qu�c gia, xây d�ng và ban hành quy chu�n k� thu�t 

qu�c gia m�i ho�c liên quan ��n ph�m vi qu�n lý c�a nhi�u b�, c� quan ngang b�. 

5. B� Y t� xây d�ng tiêu chu�n qu�c gia v� an toàn, v� sinh lao ��ng ban hành 

quy chu�n k� thu�t qu�c gia v� an toàn, v� sinh lao ��ng thu�c th�m quy�n qu�n 

lý theo quy ��nh t�i �i�u 85 c�a Lu�t này; có ý ki�n th�ng nh�t v� n�i dung v� 

sinh lao ��ng trong quá trình các b�, c� quan ngang b� xây d�ng các tiêu chu�n 

qu�c gia, quy chu�n k� thu�t qu�c gia v� an toàn, v� sinh lao ��ng. 

�i�u 88.  H�i ��ng qu�c gia v� an toàn, v� sinh lao ��ng, H�i ��ng an toàn, 

v� sinh lao ��ng c�p t�nh 

1. H�i ��ng qu�c gia v� an toàn, v� sinh lao ��ng là t� ch�c t� v�n cho Chính 

ph� trong vi�c xây d�ng m�i ho�c s�a ��i, b� sung chính sách, pháp lu�t v� an 

toàn, v� sinh lao ��ng. H�i ��ng do Th� t��ng Chính ph� thành l�p, bao g�m ��i 

di�n B� Lao ��ng - Th��ng binh và Xã h�i, B� Y t�, T�ng Liên �oàn Lao ��ng 

Vi�t Nam, H�i nông dân Vi�t Nam, t� ch�c ��i di�n ng��i s� d�ng lao ��ng, các 

b�, ngành có liên quan và m�t s� chuyên gia, nhà khoa h�c v� l�nh v�c an toàn, v� 

sinh lao ��ng.  

2. H�i ��ng an toàn, v� sinh lao ��ng c�p t�nh là t� ch�c t� v�n cho �y ban 

nhân dân trong vi�c t� ch�c th�c hi�n chính sách, pháp lu�t v� an toàn, v� sinh lao 

��ng t�i ��a ph��ng. H�i ��ng do Ch� t�ch �y ban nhân dân c�p t�nh thành l�p, bao 

g�m ��i di�n S� Lao ��ng - Th��ng binh và Xã h�i, S� Y t�, Liên �oàn Lao ��ng, 

H�i nông dân, m�t s� doanh nghi�p, c� quan, t� ch�c và chuyên gia, nhà khoa h�c 

v� l�nh v�c an toàn, v� sinh lao ��ng t�i ��a ph��ng. 

3. Hàng n�m, H�i ��ng an toàn, v� sinh lao ��ng có trách nhi�m t� ch�c ��i 

tho�i nh�m chia s� thông tin, t�ng c��ng s� hi�u bi�t gi�a ng��i s� d�ng lao ��ng, 

ng��i lao ��ng, t� ch�c công �oàn, t� ch�c ��i di�n ng��i s� d�ng lao ��ng và các 

c� quan nhà n��c �� thúc ��y vi�c c�i thi�n các �i�u ki�n làm vi�c công b�ng, an 

toàn cho ng��i lao ��ng, nâng cao hi�u qu� xây d�ng, th�c hi�n chính sách, pháp 

lu�t v� an toàn, v� sinh lao ��ng. 

4. Chính ph� quy ��nh chi ti�t vi�c thành l�p, ch�c n�ng, nhi�m v�, t� ch�c và 

ho�t ��ng c�a H�i ��ng qu�c gia v� an toàn, v� sinh lao ��ng và H�i ��ng an toàn, 

v� sinh lao ��ng c�p t�nh. 

�i�u 89.  Thanh tra an toàn, v� sinh lao ��ng  

1. Thanh tra an toàn, v� sinh lao ��ng là thanh tra chuyên ngành thu�c c� quan 

th�c hi�n qu�n lý nhà n��c v� lao ��ng c�p trung ��ng và c�p t�nh. 
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2. Vi�c thanh tra an toàn, v� sinh lao ��ng trong các l�nh v�c phóng x�, th�m 

dò, khai thác d�u khí, các ph��ng ti�n v�n t�i ���ng s�t, ���ng th�y, ���ng b�, 
���ng hàng không và các ��n v� thu�c l�c l��ng v� trang nhân dân do các c� quan 
qu�n lý nhà n��c v� l�nh v�c �ó th�c hi�n v�i s� ph�i h�p c�a thanh tra an toàn, 
v� sinh lao ��ng. 

3. Chính ph� quy ��nh chi ti�t v� t� ch�c và ho�t ��ng c�a thanh tra an toàn, 
v� sinh lao ��ng quy ��nh t�i kho�n 1 �i�u này và c� ch� ph�i h�p liên ngành quy 
��nh t�i kho�n 2 �i�u này. 

�i�u 90.  X� lý vi ph�m pháp lu�t v� an toàn, v� sinh lao ��ng 

1. Ng��i nào vi ph�m pháp lu�t v� an toàn, v� sinh lao ��ng thì tùy theo tính 
ch�t, m�c �� vi ph�m mà b� x� lý vi ph�m hành chính ho�c b� truy c�u trách 
nhi�m hình s�; n�u gây thi�t h�i thì ph�i b�i th��ng và kh�c ph�c h�u qu� theo 
quy ��nh c�a pháp lu�t.  

2. Ng��i nào l�i d�ng ch�c v�, quy�n h�n vi ph�m quy ��nh c�a Lu�t này, 
xâm ph�m l�i ích c�a Nhà n��c, quy�n và l�i ích h�p pháp c�a t� ch�c, cá nhân 
thì tùy theo tính ch�t, m�c �� vi ph�m mà b� x� lý k� lu�t ho�c b� truy c�u trách 
nhi�m hình s�; n�u gây thi�t h�i thì ph�i b�i th��ng theo quy ��nh c�a pháp lu�t. 

3. Ng��i s� d�ng lao ��ng có hành vi tr�n �óng, ch�m �óng b�o hi�m tai n�n 
lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p, chi�m d�ng ti�n �óng, h��ng b�o hi�m tai n�n lao 
��ng, b�nh ngh� nghi�p quy ��nh t�i kho�n 2 �i�u 12 c�a Lu�t này t� 30 ngày tr� 
lên thì ngoài vi�c ph�i �óng �� s� ti�n ch�a �óng, ch�m �óng và b� x� lý theo quy 
��nh c�a pháp lu�t, còn ph�i n�p s� ti�n lãi b�ng hai l�n m�c lãi su�t ��u t� Qu� 
b�o hi�m xã h�i bình quân c�a n�m tr��c li�n k� tính trên s� ti�n, th�i gian ch�m 
�óng; n�u không th�c hi�n thì theo yêu c�u c�a ng��i có th�m quy�n, ngân hàng, 
t� ch�c tín d�ng khác, kho b�c nhà n��c có trách nhi�m trích t� tài kho�n ti�n g�i 
c�a ng��i s� d�ng lao ��ng �� n�p s� ti�n ch�a �óng, ch�m �óng và lãi c�a s� ti�n 
này vào tài kho�n c�a c� quan b�o hi�m xã h�i.  

4. Chính ph� quy ��nh chi ti�t v� hành vi, hình th�c và m�c x� ph�t các hành vi vi 
ph�m hành chính trong l�nh v�c an toàn, v� sinh lao ��ng quy ��nh trong Lu�t này. 

�i�u 91.  C� ch� ph�i h�p v� an toàn, v� sinh lao ��ng 

1. C� ch� ph�i h�p v� an toàn, v� sinh lao ��ng ���c th�c hi�n nh� sau: 

a) B� Lao ��ng - Th��ng binh và Xã h�i ch� trì, ph�i h�p v�i các b�, c� quan 
ngang b�, c� quan thu�c Chính ph�, �y ban nhân dân c�p t�nh th�c hi�n các n�i 
dung ph�i h�p quy ��nh t�i kho�n 2 �i�u này trong ph�m vi trách nhi�m c�a mình; 

b) C� quan qu�n lý nhà n��c v� an toàn, v� sinh lao ��ng các c�p ph�i h�p v�i 
t� ch�c chính tr�, t� ch�c chính tr� - xã h�i, t� ch�c chính tr� xã h�i - ngh� nghi�p, 
t� ch�c xã h�i - ngh� nghi�p và các t� ch�c khác trong công tác an toàn, v� sinh 
lao ��ng theo l�nh v�c có liên quan. 
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2. N�i dung ph�i h�p v� an toàn, v� sinh lao ��ng bao g�m:

a) Xây d�ng chính sách, pháp lu�t v� an toàn, v� sinh lao ��ng; tiêu chu�n,
quy chu�n k� thu�t v� an toàn, v� sinh lao ��ng;

b) Xây d�ng ch��ng trình, h� s� qu�c gia v� an toàn, v� sinh lao ��ng;

c) �i�u tra tai n�n lao ��ng; tai n�n, s� c� k� thu�t gây m�t an toàn, v� sinh lao
��ng; chính sách, ch� �� ��i v�i ng��i lao ��ng b� tai n�n lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p;

  d) Thông tin, tuyên truy�n, giáo d�c, hu�n luy�n, th�ng kê, báo cáo v� an toàn, 
v� sinh lao ��ng; ki�m ��nh các lo�i máy, thi�t b�, v�t t� có yêu c�u nghiêm ng�t
v� an toàn lao ��ng;

�) Thanh tra, ki�m tra, giám sát v� an toàn, v� sinh lao ��ng và x� lý vi ph�m
pháp lu�t v� an toàn, v� sinh lao ��ng;

e) Khen th��ng v� an toàn, v� sinh lao ��ng;

g) Nghiên c�u, �ng d�ng khoa h�c, công ngh� v� an toàn, v� sinh lao ��ng.

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

 

 

Lu�t này �ã ���c Qu�c h�i n��c C�ng hòa xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam khóa XIII, 
k� h�p th� 9 thông qua ngày 25 tháng 6 n�m 2015./. 

 
CH� T�CH QU�C H�I 

 
Nguy�n Sinh Hùng 




