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QUẢN LÝ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG PHI CHÍNH THỨC 

TẠI CÁC LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM  

TÓM TẮT: 

Ở các làng nghề Việt Nam, lao động (LĐ) phi chính thức chiếm tỷ trọng rất cao và góp phần 

quan trọng vào việc phát triển các làng nghề. Tuy nhiên tình trạng mất an toàn vệ sinh lao động 

(ATVSLĐ) tại nhiều làng nghề đang là vấn đề nóng và nhóm lao động phi chính thức trong các 

làng nghề chịu rất nhiều thiệt thòi từ tình trạng này. Bằng phương pháp nghiên cứu định tính, 

nghiên cứu này lý giải sự tồn tại của lao động phi chính thức trong các làng nghề, đưa ra khung 

lý thuyết cơ bản về công tác quản lý ATVSLĐ đối với LĐ phi chính thức trong các làng nghề; phân 

tích thực trạng quản lý ATVSLĐ đối với LĐ phi chính thức ở các làng nghề nước ta, từ đó đưa ra 

các giải pháp, kiến nghị cho các bên liên quan.  

Từ khóa: An toàn vệ sinh lao động, lao động phi chính thức, làng nghề, người sử dụng lao 

động, CSSX,.. 

ABSTRACT: 

In the handicraft villages of Vietnam, the number of informal employment accounts  for a 

high proportion and have vital contribution to the development of the villages. However, the loss 

of occupational safety and health in many handicraft villages are hot issues; and informal labor 

group in the villages bear very much marginalized from this situation. By means of qualitative 

research, this study explains the existence of informal employment in the handicraft villages, 

offering basic theoretical framework for the management of occupational safety and health (OSH) 

for informal labor in the villages; situational analysis of OSH Management for informal workers 

in the handicraft villages of our country, thereby offering the solutions and recommendations for 

stakeholders. 
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1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

Theo tìm hiểu của tác giả, cho đến nay chưa có đề tài hay bài báo khoa học nào nghiên cứu 

về quản lý ATVSLĐ đối với LĐ phi chính thức tại các làng nghề ở nước ta. Tuy nhiên có một số 

đề tài, bài báo khoa học nghiên cứu về các lĩnh vực LĐ phi chính thức hay việc làm phi chính thức, 

lĩnh vực an toàn vệ sinh LĐ tại làng nghề, nền kinh tế phi chính thức tại các làng nghề. Một số 

công trình khoa học tiêu biểu như: 

- Roxana Maurizio (2014), Lao động phi chính thức và nghèo đói ở Châu Mỹ Latin, Kỷ yếu 

hội thảo: “Kinh tế phi chính thức tại các nước đang phát triển”, NXB Tri thức, Hà Nội. Bài báo 

đưa ra cơ sở lý thuyết khoa học về nguồn gốc ra đời về các khái niệm có liên quan đến nền kinh 

tế phi chính thức và LĐ phi chính thức; các tiêu chí đo lường mức độ phi chính thức; trên cơ sở 

đó đưa ra các mức độ và đặc điểm phi chính thức ở các nước được nghiên cứu, mối liên quan giữa 

tình trạng LĐ phi chính thức và tình trạng nghèo đói ở các nước Châu Mỹ Latin. 

 - Sylvie Sancheete, Nguyễn Xuân Hoa (2014), Hội nhập giữa nền kinh tế chính thức và nền 

kinh tế phi chính thức trong các làng nghề, Kỷ yếu hội thảo: “Kinh tế phi chính thức tại các nước 

đang phát triển”, NXB Tri thức, Hà Nội. Bài báo trình bày phương thức tổ chức của các cụm làng 

nghề và bản chất mối liên kết giữa doanh nghiệp (DN) và hộ gia đình, có hoặc không có đăng ký 

kinh doanh. Bài báo kết luận tỷ trọng khu vực chính thức trong các cụm làng nghề không thể vượt 

quá một tỷ lệ nhất định vì số lượng DN đăng ký quá nhiều sẽ làm gia tăng tính cạnh tranh và làm 

hạn chế quan hệ thuê gia công, vốn là quan hệ tạo nên sự linh động của hệ thống sản xuất tại chỗ 

trong các làng nghề. 

- Cục An toàn LĐ và Viện Khoa học LĐ và XH (2010), đề tài khoa học “Nghiên cứu xây 

dựng mô hình quản lý an toàn vệ sinh LĐ tại khu vực làng nghề”. Đề tài đã khảo sát sơ bộ đánh 

giá ban đầu về hiện trạng thực hiện công tác an toàn vệ sinh LĐ trong DN; hiện trạng công tác 

quản lý ATVSLĐ của các cấp chính  hiện trạng an toàn vệ sinh LĐ, mức độ hiểu biết, các vấn đề 

tồn tại cần giải quyết tại 100 hộ gia đình/ DN; từ đó xây dựng được 2 mô hình quản lý an toàn vệ 
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sinh LĐ làng nghề phù hợp với đặc điểm sản xuất và trình độ quản lý tại làng nghề, huy động được 

sự tham gia của các cấp các ngành và dân cư địa phương. 

- Andrea Salvini (2014), Sự công nhận khu vực kinh tế phi chính thức trong chiến lược việc 

làm của Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo: “Kinh tế phi chính thức tại các nước đang phát triển”, NXB 

Tri thức, Hà Nội. Bài báo khảng định sự tồn tại và vai trò của khu vực phi chính thức ở Việt Nam, 

nhất là trong chiến lược việc làm giai đoạn 2010 - 20120. Đồng thời bài báo cũng đưa các khuyến 

nghị nhằm đảm bảo thực hiện thành công chiến lược việc làm thông qua các biện pháp có liên 

quan đến quản lý LĐ phi chính thức. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

2.1. Lao động phi chính thức và lao động phi chính thức tại làng nghề 

2.1.1. Lao động phi chính thức  

Ở các nước đang phát triển như châu Mỹ Latin, Châu Phi, Đông Nam Á... LĐ phi chính  

thức là một trong  các đề tài rất “nóng”.Khái niệm LĐ phi chính thức thường gắn với khái niệm 

khu vực phi chính thức và việc làm trong khu vực phi chính thức. Thực tế, có nhiều cách tiếp cận 

khác nhau về LĐ phi chính thức, nhưng có hai cách tiếp cận cơ bản về khái niệm khác nhau liên 

quan  đến LĐ phi chính thức như trong bảng 01. 

Bảng 01: Một số cách tiếp cận về lao động phi chính thức 

Lĩnh vực Khái niệm liên quan 

Sản xuất Khu vực phi chính thức (IS/Informal Sector) >< Khu vực chính thức 

(FS/Formal Sector). 

Việc làm trong khu vực phi chính thức (EIS) >< Việc làm trong Khu vực 

chính thức (EFS) 

Lao động Việc làm phi chính thức/Lao động phi chính thức (IE – Informal 

Empoyment) ><  Việc làm chính thức/Lao động chính thức (FE - Formal 

Empoyment)  

Nguồn: [5] 

Khái niệm khu vực phi chính thức (IS) xuất  hiện vào đầu  những năm 1970, trong các tài 

liệu của Tổ chức  Lao động Quốc tế (ILO, 1972) về các nước châu Phi. Sau đó Chương trình việc 

làm khu vực Mỹ Latin và vùng Caribe triển khái niệm này cho châu Mỹ Latin nhằm lí giải sự gia 

tăng của một bộ phận lớn dân cư, những người không thể tham gia vào quá trình hiện đại hóa sản 

xuất thông qua thị trường LĐ chính thức. Theo cách tiếp cận “sản xuất”, tình trạng phi chính  thức 

phản ánh sự bất lực của các nền kinh tế trong việc tạo ra đủ việc làm trong khu vực chính thức 

nhằm theo kịp sự phát  triển của lực lượng LĐ. IS thường  gắn với các cơ sở sản xuất (CSSX) nhỏ 

có năng suất thấp và thường phải vật lộn để sống còn và ít khả năng tích lũy tài sản. Công việc 

được tạo ra trong lĩnh vực này được gọi là việc làm trong khu vực phi chính thức (EIS). [5] 

Cùng với khái niệm dựa trên “cách tiếp cận sản xuất”, việc làm phi chính thức hay LĐ phi 

chính thức (IE) là một khái niệm được phát triển trong những năm gần đây. Dựa trên “cách tiếp 

cận LĐ”, IE đề cập đến một khía cạnh khác của phi chính thức và tập trung vào điều kiện làm việc. 

Đặc biệt, cách tiếp cận này gắn khái niệm phi chính thức với việc trốn tránh các quy định LĐ: 

người hưởng lương không đăng ký, LĐ độc lập, không có hợp đồng LĐ và người sử dụng LĐ 

không  thực hiện các nghĩa vụ của họ. [5]  

Như vậy, có thể hiểu LĐ phi chính thức bao gồm những người làm việc tự do hoặc những 

người làm việc trong các hộ gia đình hoặc CSSX kinh doanh (khu vực phi chính thức) mà không 

có hợp đồng LĐ. 

2.1.2. Khu vực kinh tế phi chính thức trong làng nghề và lao động phi chính thức tại các làng 

nghề 

Với đặc điểm là nơi tập hợp các đơn vị sản xuất với quy mô nhỏ lẻ và hoạt động sản xuất 

không diễn ra một cách đều đặn mà có tính mùa vụ cao nên lực lượng LĐ tại các làng nghề chủ 

yếu là LĐ gia đình và LĐ mùa vụ. Do vậy có một sự tồn tại tất yếu tại các làng nghề đó là khu vực 

kinh tế phi chính thức chiếm tỷ trọng cao và LĐ tại các làng nghề phần nhiều là LĐ phi chính thức. 
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Tại các làng nghề, sự phân công công việc thường khá rõ ràng theo chuỗi sản xuất với nhiều 

công đoạn như: (i) Chế biến nguyên liệu; (ii) Các nguyên  liệu này sau đó được xử lí trực tiếp bởi 

thợ thủ  công (tùy theo kỹ năng) hoặc được người nhận gia công phân  phối cho những  người làm 

gia công; (iii) Các bộ phận đã gia công được gom lại tại xưởng của chủ thầu, nơi tiến hành việc 

kiểm tra chất lượng, hoàn thiện và đóng gói. Gia công thuê tại nhà là biểu hiện của việc phân  công 

LĐ ở mức độ cao và việc hợp lí hóa hệ thống sản xuất, mỗi nhân công tối ưu hóa kiến thức, máy 

móc của mình...  Hơn nữa, một phần còn do mặt bằng sản xuất hạn chế và chủ đơn hàng  không 

có đủ chỗ tại xưởng cho toàn  bộ thợ thực hiện các công đoạn sản xuất khác nhau. Đây một hệ 

thống linh hoạt trong sử dụng LĐ, người làm thuê chỉ phục vụ khi có đơn đặt hàng. [6] Chính đặc 

điểm phân công LĐ này dẫn đến việc LĐ ở các làng nghề thường là LĐ phi chính thức. 

2.2. Quản lý an toàn vệ sinh lao động đối với lao động phi chính thức tại các làng nghề 

Theo Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015, An toàn LĐ là giải pháp phòng, chống tác động 

của các yếu tố nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong 

quá trình LĐ. Vệ sinh LĐ là giải pháp phòng, chống tác động của yếu tố có hại gây bệnh tật, làm 

suy giảm sức khỏe cho con người trong quá trình LĐ. Như vậy bản chất của An toàn, vệ sinh LĐ 

là đưa các giải pháp để phòng, chống tác động của các yếu tố nguy nhiêm, độc hại mà có thể gây 

ra tai nạn LĐ hoặc làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người LĐ trong quá trình làm việc. 

Quản lý Nhà nước về ATVSLĐ là một trong những hoạt động không thể thiếu đối với bất 

kỳ lĩnh vực LĐ nào, đặc biệt là tại các làng nghề - nơi chủ yếu diễn ra các hoạt động sản xuất hàng 

hóa. Đồng thời, các làng nghề là nơi tập trung rất nhiều các đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ nên nếu 

không làm tốt công tác quản lý vệ sinh môi trường thì tình trạng ô nhiễm vệ sinh môi trường sẽ là 

vấn đề lớn và người LĐ sẽ phải làm việc trong môi trường ô nhiễm đó. Hơn nữa, hầu hết các đơn 

vị sản xuất trong làng nghề đều thuộc khu vực kinh tế phi chính thức nên sẽ gặp khó khăn trong 

việc đảm bảo ATVSLĐ cho người LĐ. Chính bởi vậy, việc vào cuộc của các cơ quan quản lý là 

thực sự cần thiết trong việc đảm bảo  sự an toàn cũng như quyền lợi của nhóm LĐ phi chính thức 

trong các làng nghề.  

Công tác quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động với lao động phi chính thức được 

thực hiện với các nội dung chính sau: 

2.2.1. Xây dựng chính sách an toàn vệ sinh lao động đối với lao động phi chính thức  

Nội dung đầu tiên trong công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này là cần xân dựng hệ 

thống chính sách về ATVSLĐ với LĐ phi chính thức. Tuy nhiên cơ quan Nhà nước chỉ cần ban 

hành chính sách chung về quản lý ATVSLĐ đối với LĐ phi chính thức mà không cần ban hành 

riêng cho nhóm đối tượng này tại các làng nghề để đảm bảo tính phổ quát của chính sách quản lý 

và không gây rườm rà, phức tạp về pháp luật, chính sách.  

Chính sách ATVSLĐ đối với LĐ phi chính thức thường là văn bản quy định hoặc hướng 

dẫn do Bộ hoặc/và Sở phụ trách về mảng LĐ và XH của quốc gia hoặc vùng, miền, tỉnh thành ban 

hành hoặc là những đề án, chương trình nhằm giảm thiểu tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp đối với 

LĐ phi chính thức và nâng cao chất lượng ATVSLĐ cho nhóm đối tượng LĐ làm việc không có 

hợp đồng LĐ.  

Khi xây dựng chính sách quản lý ATVSLĐ đối với LĐ phi chính thức cần đảm bảo các yêu 

cầu: Tính pháp lý; Tính khoa học – thực tiễn; Tính quần chúng và Tính quốc tế. 

2.2.2. Triển khai thực hiện chính sách an toàn vệ sinh lao động đối với lao động phi chính thức 

tại các làng nghề 

Trên cơ sở chính sách đã xây dựng, các đơn vị, cơ quan Nhà nước có liên quan; các đơn vị 

sản xuất kinh doanh, những người sử dụng LĐ và LĐ phi chính thức tại các làng nghề sẽ triển khai 

theo đúng những quy định và hướng dẫn.  

2.2.2.1. Tổ chức bộ máy triển khai thực hiện chính sách 

Trong đó bộ máy quản lý tổ chức triển khai chính sách được xây dựng theo thể chế nhà nước. 

Cơ quan có trách nhiệm cao nhất trong việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật là Chính phủ. 

Cơ quan này có trách nhiệm cụ thể hóa các chính sách và luật thành các văn bản dưới luật và trực 

tiếp điều hành việc thực hiện thông qua các quy định dưới luật: Nghị định, Quyết định… Các cơ 
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quan của Chính phủ (các Bộ) và chính quyền địa phương có trách nhiệm duy trì và thực thi các 

quy định này. Trong quản lý nhà nước về LĐ, Bộ này thường được gọi là Bộ Lao động cũng ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật như Thông tư. Chủ tịch Ủy ban nhân dân (người đứng đầu một 

địa phương) cũng có quyền ban hành những văn bản chính sách pháp luật có liên quan trong phạm 

vi thẩm quyền của mình. Dưới Bộ Lao động là cơ quan, tổ chức trực thuộc để nghiên cứu, tham 

khảo và tham gia vào lĩnh vực ATVSLĐ 

2.2.2.2. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, đào tạo các tổ chức, cá nhân có liên quan 

Trên cơ sở những quy định pháp luật và những chính sách có liên quan đến ATVSLĐ được 

xây dựng, các cấp trong bộ máy triển khai thực hiện chính sách cần phổ biến, hướng dẫn, đào tạo 

cho cấp thấp hơn, đặc biệt là đến từng người sử dụng LĐ và người LĐ (bao gồm cả LĐ chính thức 

và LĐ phi chính thức) trong các DN/CSSX. Việc làm này không chỉ giúp nâng cao nhận thức được 

vai trò của việc đảm bảo ATVSLĐ của người sử dụng LĐ và người LĐ mà còn có tác dụng răn đe 

những người cố tình vi phạm quy định pháp luật và các chính sách về ATVSLĐ của Nhà nước. 

2.2.3. Thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách an toàn vệ sinh lao động đối với lao 

động phi chính thức tại các làng nghề 

Mục đích của thanh tra, giám sát trong quản lý ATVSLĐ nhằm phòng ngừa vi phạm, kịp 

thời phát hiện các sai phạm, lệch lạc, sai sót, ách tắc; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các 

biện pháp xử lý, khắc phục. Nhà nước thực hiện chức năng kiểm soát thông qua một số hình thức 

như: giám sát, kiểm tra, thanh tra và kiểm sát. Yêu cầu của thanh tra, giám sát thực thi pháp luật, 

chính sách về ATVSLĐ là trung thực, đầy đủ, chính xác, khách quan và kịp thời.  

Theo các Điều 237, 238 Bộ luật Lao động hiện nay, Thanh tra nhà nước về LĐ có chức 

năng thanh tra chính sách LĐ, an toàn LĐ, vệ sinh LĐ. Thanh tra Bộ LĐ – Thương binh và XH 

và Thanh tra Sở LĐ – Thương binh và XH có các nhiệm vụ chủ yếu sau: (i) thanh tra việc chấp 

hành các quy định về LĐ, an toàn LĐ và vệ sinh LĐ; (ii) điều tra tai nạn LĐ và những vi phạm 

tiêu chuẩn vệ sinh LĐ; (iii) tham gia xây dựng và hướng dẫn áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy 

trình, quy phạm về an toàn LĐ, vệ sinh LĐ; (iv) giải quyết khiếu nại, tố cáo về LĐ theo quy định 

của pháp luật; (v) xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi 

phạm pháp luật LĐ. Luật An toàn vệ sinh lao động 2015, quy định Thanh tra an toàn, vệ sinh LĐ 

là thanh tra chuyên ngành thuộc cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về LĐ cấp trung ương và cấp 

tỉnh và Chính phủ quy định chi tiết về tổ chức và hoạt động của thanh tra an toàn, vệ sinh LĐ. 

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) [9] có Công ước số 81 (năm 1947) về thanh tra LĐ trong 

công nghiệp và thương mại; Công ước số 178 (năm 1996) về thanh tra các điều kiện làm việc và 

sinh hoạt của thuyền viên. Trong số các công ước này, Việt Nam đã gia nhập và trở thành thành 

viên của Công ước số 81. Công ước số 81 có quy định cụ thể về hệ thống thanh tra trong công 

nghiệp và thương mại, thanh tra viên LĐ, các biện pháp mà một quốc gia cần xúc tiến để bảo đảm 

hiệu quả hoạt động TTLĐ…  

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Trong nghiên cứu này, tác giả chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính với việc 

kết hợp sử dụng các phương pháp nghiên cứu như phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch 

sử, phương pháp thu thập dữ liệu và phương pháp xử lý dữ liệu. Cụ thể với phương pháp duy vật 

biện chứng và duy vật lịch sử được tác giả sử dụng nhằm nhìn nhận các vấn đề trong mối quan hệ 

tương quan, thống nhất và có sự kế thừa, phát triển. Về phương pháp thu thập dữ liệu, trong bài 

viết tác giả đã kết hợp thu thập cả dữ liệu sơ cấp và thứ cấp. Trong đó, dữ liệu sơ cấp là những dữ 

liệu mà tác giả thu thập được trong quá trình điều tra khảo sát thông qua phương pháp phỏng vấn 

một số chuyên gia trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về LĐ tại Bộ LĐ – Thương binh và XH; và 

một số người LĐ phi chính thức tại một số làng nghề khu vực ở Hà Nội và khu vực lân cận. Bên 

cạnh đó, dữ liệu thứ cấp được tác giả thu thập từ một số sách báo, website về LĐ. Về phương pháp 

xử lý dữ liệu, từ những dữ liệu đã thu thập được, bằng phương pháp thống kê tác giả đã tiến hành 

tổng hợp số liệu, sau đó tiến hành so sánh, phân tích để xử lý dữ liệu phục vụ cho bài viết. 
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4. DIỄN GIẢI VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  

4.1. Khái quát tình hình lao động phi chính thức tại các làng nghề Việt Nam 

4.1.1. Khái quát về các làng nghề tại Việt Nam và khu vực kinh tế phi chính thức trong các làng 

nghề Việt Nam 

Được hình thành hàng ngàn năm trước đây qua quá trình phát triển với những thăng trầm 

đến nay làng nghề Việt Nam đã bước sang một giai đoạn mới, nhiều làng nghề đã khôi phục nhanh 

chóng, duy trì được cả nghề nghiệp và mặt hàng truyền thống (như làng chạm bạc Đồng Xâm, làng 

nghề thêu Quất Động, làng gốm Bát Tràng…) bên cạnh đó nhiều làng nghề mới đã được hình 

thành (làng gỗ Đồng Kỵ, gạch ngói Hương Canh…).  

Năm 2009 nước ta có khoảng 2000 làng nghề thì đến năm 2010 theo thống kê của hiệp hội 

làng nghề Việt Nam (Vicrafts) nước ta có hơn 2.790 làng nghề thủ công thuộc 14 nhóm nghề 

chính. Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2015 cả nước hiện có 5.096 

làng nghề, trong đó có 1.748 làng nghề truyền thống. 14 nhóm nghề chính của các làng nghề nước 

ta là: (1) Mây tre đan; kể cả sản phẩm đan lát, bện thủ công (kể cả bàn nghế, nón lá); (2) Cói (3) 

Gốm sứ; (4) Sơn mài, khảm trai; (5) Thêu, ren; (6) Dệt (vải, khăn tay, áo, khăn quàng, kể cả dệt 

thổ cẩm); (7) Đồ gỗ (đồ mộc dân dụng, gỗ mỹ nghệ, điêu khắc gỗ, làm trống); (8) Đá mỹ nghệ; 

(9) Giấy thủ công; (10) Tranh nghệ thuật (bằng hoa khô, tre hun khói, lá khô, ốc… ); hoa các loại 

bằng vải, lụa, giấy; (11) Trò chơi dân gian (12) Sản phẩm kim khí; (13) Chế biến nông sản, thực 

phẩm (các loại nước chấm, bún bánh, miến dong, đường, mật, mạch nha, rượu, trà, kể cả đóng 

giày da); (14) Cây cảnh. Mỗi nhóm ngành nghề trên đều đòi hỏi người LĐ có các kỹ năng nghề 

khác nhau và có điều kiện làm việc khác nhau. Nhưng về cơ bản họ đều phải khéo léo, cần mẫn 

và làm việc trong điều kiện khá vất vả. 

Với mạng lưới phân bổ rộng khắp  trong cả nước bao gồm trên 40.000 cơ sở  sản xuất ở 

các làng nghề, trong đó trên 80% là các hộ cá thể, các làng nghề Việt Nam đang đóng vai trò quan 

trọng trong sự phát triển kinh tế của mỗi địa phương. Bởi ngoài việc tăng thêm thu nhập cho người 

dân, các làng nghề còn giải quyết việc làm cho khoảng 20 triệu LĐ, trong đó 30% số LĐ có việc 

làm thường xuyên còn lại là LĐ thời vụ. Sản phẩm của các làng nghề nước ta như thủ công mỹ 

nghệ, thêu ren, gốm sứ... đã có mặt ở hơn 100 nước trên thế giới và về cơ bản, kim ngạch xuất 

nhập khẩu tăng qua các năm từ 2009 đến 2014 (xem bảng 1) mặc dù bị tác động của cuộc khủng 

hoảng kinh tế toàn cầu. 

Bảng 02: Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ giai đoạn 2009 – 2014 

Đơn vị: 1000 USD 

Năm 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Kim ngạch xuất khẩu 880 1200 1100 1250 1473 1600 

Tốc độ tăng trưởng KNXNK 

(năm sau/năm trước) 

13,4% 36,3% -8,3% 13,63 16,96% 8,6% 

Nguồn: Vietcraft 

Tuy nhiên, phần lớn công nghệ và kỹ thuật áp dụng cho sản xuất trong các làng nghề nông 

thôn còn lạc hậu tính cổ truyền vẫn chưa được chọn lọc và đầu tư khoa học kỹ thuật để nâng cao 

chất lượng sản phẩm còn thấp, do đó chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường và giảm sức cạnh 

tranh. Do hạn chế về công nghệ và kỹ thuật sản xuất nên các làng nghề vẫn sử dụng chủ yếu là LĐ 

thủ công ở hầu hết các công đoạn, kể cả các công đoạn nặng nhọc và độc hại nhất. Theo Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, thống kê mới nhất từ 38 tỉnh thành cho thấy đã có chín làng nghề 

bị phá sản, 124 làng nghề khác đang sản xuất cầm chừng; 2.166 hộ sản xuất làng nghề có đăng ký 

kinh doanh đóng cửa; 468 DN làng nghề hoạt động cầm chừng (chiếm 16% tổng số DN làng nghề). 

4.1.2. Tình hình lao động phi chính thức ở Việt Nam và lao động phi chính thức tại các làng 

nghề Việt Nam 

Về tình hình lao động phi chính thức ở nước ta 

Ở Việt Nam, số lượng LĐ phi chính thức khá lớn và chiếm tỷ trọng cao trong tổng số người 

có việc làm của quốc gia. Theo báo cáo Điều tra LĐ việc làm năm 2013 của Tổng cục Thống kê, 

số lượng LĐ tự làm và LĐ gia đình năm 2013 là vào khoảng 32,7 triệu người (chiếm tới 62,6% 
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trong tổng số LĐ có việc làm ). Năm 2014, con số này tăng khoảng 0,1 triệu người (đạt khoảng 

32,8 triệu người) nhưng tỷ trọng trong tổng số LĐ có việc làm giảm còn 62,2%. Theo báo cáo 

Điều tra LĐ việc làm năm 2014 của Tổng cục Thống kê, số LĐ tự làm luôn chiếm tỷ trọng cao 

nhất trong tổng số LĐ từ năm 2009 đến 2014, tuy vậy con số này có xu hướng giảm (Từ 44,6% 

năm 2009 giảm còn 40,8% vào năm 2014). Ngược lại số LĐ gia đình lại tăng từ 16,9% vào năm 

2009 lên 21,4% vào năm 2014. (Xem bảng 03) 

Bảng 03: Cơ cấu lao động theo vị thế việc làm, thời kỳ 2009-2014 

Đơn vị tính: Phần trăm 

 

Vị thế việc làm 

2009 2011 2014 

Tổng số % Nữ Tổng số % Nữ Tổng số % Nữ 

Tổng số                                     100,0            48,7         100,0            48,2            100,0            48,6 

Chủ cơ sở                                      4,8            32,6             2,9            30,7                2,1            28,4 

Tự làm                                  44,6            51,1           43,9            48,8              40,8            49,7 

Lao động gia đình                      16,9            64,1           18,6            64,7              21,4            60,4 

Làm công ăn lương                   33,4            40,1           34,6            40,0              35,6            41,9 

Xã viên hợp tác xã                    0,1            29,5             0,0            39,6                0,0            47,7 

Nguồn: [13] 

Bảng 04 cũng cho thấy phần lớn người LĐ ở Việt Nam không có hợp đồng LĐ hoặc 

thỏa thuận miệng, con số này lên tới 62% trong tổng số người LĐ, trong đó khu vực thành thị là 

khoảng 37%, còn ở khu vực nông thôn lên tới 75%. Điều này cũng đồng nghĩa rằng phần lớn 

người LĐ ở Việt Nam đang làm các công việc phi chính thức.   
Bảng 04: Phân bố số người đang làm việc theo loại hợp đồng, năm 2014 

 

 

 

Nơi cư trú/vùng 

Phân bố phần trăm (%) 

 

HĐLĐ 

không thời 

hạn 

HĐLĐ 

từ 

1năm 

đến 

<3năm 

HĐLĐ  

3 tháng 

đến 

< 1 năm 

 

HĐLĐ  

dưới 

3 tháng 

Thỏa 

thuận 

miệng 

Không    

có 

hợp 

đồng 

Cả nước                                        24,5           11,0             2,0            0,6           19,8          42,2 

Thành thị                                       44,1           15,8             2,4            0,6           15,7          21,5 

Nông thôn                                     14,3             8,4             1,8            0,6           21,9          53,0 

 Nguồn: [13] 

Về tình hình lao động phi chính thức tại các làng nghề 

Theo báo cáo Điều tra LĐ việc làm năm 2014 của Tổng cục Thống kê, phần lớn nhóm LĐ 

tự làm và LĐ gia đình hay LĐ phi chính thức ở khu vực nông thôn (chiếm gần 80%) và trong độ 

tuổi từ 25-54 tuổi. Đặc biệt tỷ trọng LĐ tự làm và LĐ gia đình từ 15-24 tuổi chiếm trên 50% và số 

LĐ trên 60 tuổi chiếm khoảng 90% tổng số người có việc làm trong cùng độ tuổi. 

Bảng 06: Số lượng và phân bố lao động tự làm và lao động gia đình năm 2014 

Nơi cư trú/vùng Số lượng LĐ tự làm và 

LĐ gia đình (Nghìn 

người) 

Phân bố phần trăm 

(%) 

Tỷ trọng LĐ tự làm và LĐ 

gia đình trong tổng số người 

có việc làm (%) 

Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ 

Cả nước 32834,3 100,0 100,0 100,0 62,2 56,6 68,2 

Thành thị 6805,0 20,7 20,2 21,2 42,5 37,5 47,8 

Nông thôn 26029,3 79,3 79,8 78,8 70,8 65,0 77,0 

Nguồn: [13] 
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Phần lớn các làng nghề nước ta nằm ở khu vực ven đô thị và nông thôn. Trong khi đó khu 

vực nông thôn có tỷ trọng LĐ  phi chính thức khá cao (như đã phân tích ở trên có trên 70% LĐ 

tự làm và LĐ gia đình và có khoảng 75% LĐ ở nông thôn không có hợp đồng LĐ hoặc chỉ có hợp 

đồng LĐ miệng). Do vậy tỷ trọng LĐ phi chính thức ở các làng nghề khá cao. Thực tế tại các làng 

nghề, phần lớn LĐ tham gia vào các hoạt động của các hộ sản xuất kinh doanh cá thể - khu vực 

phi chính thức ở các làng nghề.  

Theo tính toán của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, lực lượng LĐ làng nghề ở 

khoảng 12 triệu LĐ, trong đó 30% số LĐ có việc làm thường xuyên còn lại là LĐ thời vụ. Như 

vậy số lượng LĐ phi chính thức ở các làng nghề nước ta vào khoảng từ 7 triệu đến 8 triệu người.  

4.2. Thực trạng quản lý an toàn vệ sinh lao động đối với lao động phi chính thức tại các làng 

nghề Việt Nam 

4.2.1. Thực trạng xây dựng chính sách an toàn vệ sinh lao động đối với lao động phi chính thức 

tại các làng nghề Việt Nam 

Cho đến thời điểm hiện nay, các cơ quan quản lý Nhà nước ở Việt Nam đã xây dựng và ban 

hành nhiều quy định và chính sách ATVSLĐ. Trong đó có Bộ Luật Lao động 2012, Nghị định 

45/2013/NĐ-CP và Thông tư 01/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT có những quy định và hướng dẫn 

rất rõ về việc thực hiện ATVSLĐ đối với  các DN, tổ chức, cá nhân.   

Bảng 07: Một số văn bản pháp luật về ATVSLĐ 

STT Ký hiệu văn bản 
Ngày ban 

hành 
Tên văn bản 

I Luật   

1 10/2012/QH13 18/6/2012 Bộ luật Lao động (có hiệu lực ngày 1/5/2013) 

2 55/2014/QH12 23/6/2014 Luật Bảo vệ Môi trường 

3 12/2012/QH13 20/6/2012 Luật Công đoàn (có hiệu lực ngày 01/01/2013). 

4 40/2013/QH13 22/11/2013 
Luật sữa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa 

cháy (có hiệu lực ngày 01/07/2014) 

II Nghị định 

1 45/2013/NĐ-CP 10/5/2013 
Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về an toàn lao 

động, vệ sinh lao động. 

2 95/2013/NĐ-CP 22/8/2013 

 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực LĐ, bảo 

hiểm XH và đưa người LĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng 

3 80/2014/NĐ-CP 6/8/2014 Nghị định về Thoát nước và xử lý nước thải 

4 167/2013/NĐ-CP 12/11/2013 

Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

an ninh, trật tự, an toàn XH; phòng, chống tệ nạn XH phòng cháy 

và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình 

III Thông tư 

1 
01/2011/TTLT-

BLĐTBXH- BYT 
10/01/2011 

Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh LĐ trong 

cơ sở LĐ 

2 
12/2012/TTLT-

BLĐTBXH-BYT 
21/05/2012 

Hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn 

LĐ 

3 19/2011/TT –BYT 06/06/2011 
Hướng dẫn quản lý vệ sinh LĐ, sức khỏe người LĐ và bệnh nghề 

nghiệp 

4 
27/2013/TT-

BLĐTBXH 
18/10/2013 Quy định về công tác huấn luyện an toàn LĐ, vệ sinh LĐ 

5 
04/2014/TT-

BLDTBXH 
12/2/2014 

Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo 

vệ cá nhân 

6 
05/2014/TT-

BLĐTBXH 
6/3/2014 

Thông tư Ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn LĐ 

Nguồn: Tổng hợp nghiên cứu của tác giả 

Tuy nhiên các chính sách này đều không nói rõ việc áp dụng ở khu vực LĐ chính thức hay 

nhóm LĐ phi chính thức. Mặc dù tại điều 133 Bộ Luật LĐ nêu rõ “Mọi DN, cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan đến LĐ, sản xuất phải tuân theo quy định của pháp luật về an toàn LĐ, vệ sinh 
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LĐ”. Nhưng điều 138 lại chỉ quy định “Nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động đối 

với công tác an toàn LĐ, vệ sinh LĐ” và các phần quy định về tai nạn LĐ và bệnh nghề nghiệp 

đều dành cho người LĐ và người sử dụng LĐ. Mà theo định nghĩa của Bộ Luật LĐ: (1) Người 

LĐ là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng LĐ, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả 

lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng LĐ; (2) Người sử dụng LĐ là DN, cơ quan, 

tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng LĐ theo hợp đồng LĐ; nếu là cá 

nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Tức là quy định tại điều 138 Bộ Luật LĐ chỉ áp 

dụng cho nhóm LĐ chính thức mà không áp dụng cho LĐ phi chính thức – nhóm LĐ không có 

hợp đồng LĐ. 

Một sự chuyển biến đáng mừng trong xây dựng chính sách, pháp luật về ATVSLĐ ở nước 

ta là ngày 25 tháng 06 năm 2015 Quốc hội nước cộng hòa XH chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành 

Luật ATVSLĐ và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2016. Đặc biệt trong Luật này có 

những quy định cụ thể dành riêng cho nhóm LĐ không có hợp đồng LĐ – nhóm lực lượng LĐ phi 

chính thức nói chung và LĐ phi chính thức ở các làng nghề nói riêng. Trong đó Luật có quy định 

các chính sách đối với người LĐ làm việc không theo hợp đồng LĐ như: chính sách thông tin, 

tuyên truyền, giáo dục về ATVSLĐ; Nhà nước hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ cho người làm công 

việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; thống kê, báo cáo, điều tra về TNLĐ; đặc biệt Luật có 

nhắc đến quyền của người làm việc không theo hợp đồng LĐ được tham gia và hưởng bảo hiểm 

tai nạn LĐ theo hình thức tự nguyện do Chính phủ quy định. 
Điều 6. Quyền và nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động của người lao động 

3. Người lao động làm việc không theo hợp đồng LĐ có quyền sau đây: 

a) Được làm việc trong điều kiện an toàn, vệ sinh LĐ; được Nhà nước, XH và gia đình tạo điều kiện để 

làm việc trong môi trường an toàn, vệ sinh LĐ; 

b) Tiếp nhận thông tin, tuyên truyền, giáo dục về công tác an toàn, vệ sinh LĐ; được huấn luyện an toàn, 

vệ sinh LĐ khi làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh LĐ; 

c) Tham gia và hưởng bảo hiểm tai nạn LĐ theo hình thức tự nguyện do Chính phủ quy định. 

Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - XH, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, Chính 

phủ quy định chi tiết về việc hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm tai nạn LĐ theo hình thức tự nguyện; 

d) Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật. 

4. Người LĐ làm việc không theo hợp đồng LĐ có nghĩa vụ sau đây: 

a) Chịu trách nhiệm về ATVSLĐ đối với công việc do mình thực hiện theo quy định của pháp luật; 

b) Bảo đảm ATVSLĐ đối với những người có liên quan trong quá trình LĐ; 

c) Thông báo với chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hành vi gây mất an 

toàn, vệ sinh LĐ. 

Nguồn: [2] 

Đồng thời Luật ATVSLĐ có quy định về việc đổi mới công tác huấn luyện ATVSLĐ, hoạt 

động kiểm định; hoạt động thống kê, báo cáo, điều tra về tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp; đánh giá 

rủi ro tại nơi làm việc và tự kiểm tra về ATVSLĐ. Luật cũng quy định cụ thể trách nhiệm của Mặt 

trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn, 

của Hội nông dân Việt Nam trong bảo đảm ATVSLĐ; quy định Hội đồng ATVSLĐ cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, DN và cơ chế tham vấn, đối thoại nhằm bảo đảm ATVSLĐ; phân định thẩm quyền quản 

lý nhà nước về ATVSLĐ giữa Bộ LĐ – Thương binh và XH với các Bộ để nâng cao hiệu quả quản 

lý nhà nước về ATVSLĐ; Thiết lập chặt chẽ hơn hệ thống kiểm soát rủi ro ở các cấp độ: nơi làm 

việc, DN, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Về cơ bản, việc thiết 

lập và vận hành hệ thống kiểm soát rủi ro ở các cấp độ khác nhau sẽ hạn chế tai nạn LĐ, bệnh 

nghề nghiệp, tạo môi trường làm việc, điều kiện làm việc an toàn cho người LĐ nói chung là LĐ 

phi chính thức tại các làng nghề nói riêng. 

4.2.2. Thực trạng triển khai thực hiện chính sách an toàn vệ sinh lao động đối với lao động phi 

chính thức tại các làng nghề Việt Nam 

Quá trình triển khai chính sách ATVSLĐ đối với LĐ nói chung và LĐ phi chính thức – lực 

lượng LĐ chính tại các làng nghề nói riêng còn nhiều bất cập. Hầu hết nhóm LĐ phi chính thức 

tại các làng nghề chưa được đảm bảo điều kiện ATVSLĐ trong quá trình LĐ và tình trạng tai nạn 

LĐ tại nhiều làng nghề khá trầm trọng. 
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4.2.2.1. Thực trạng tổ chức bộ máy triển khai thực hiện 

Hiện tại, bộ máy tổ chức triển khai thực hiện chính sách ATVSLĐ ở nước ta khá rõ ràng 

theo mô hình: Bộ LĐ – Thương binh và XH là đầu mối, dưới Bộ là Cục An toàn LĐ – Sở LĐ – 

XH -  Phòng LĐ – XH ở các địa phương. Tuy nhiên, việc quản lý triển khai thực hiện chính sách 

ATVSLĐ còn nhiều bất cập khi mà lực lượng này chỉ tập trung vào nhóm LĐ chính thức trong 

các DN. Hầu hết ở các tỉnh thành và cả nước hiện chưa có số liệu thống kê về tai nạn LĐ, bệnh 

nghề nghiệp trong các làng nghề. Thực tế, tại các bệnh viện Xanh Pôn, Việt Đức, (Hà Nội), hàng 

tuần, hàng tháng vẫn cấp cứu nhiều tai nạn LĐ mà nạn nhân là LĐ trong các làng nghề. Tại Bắc 

Ninh, các làng nghề có nguy cơ cao về tai nạn LĐ như Châu Khê (Từ Sơn), Phong Khê (TP. Bắc 

Ninh) nhưng cũng chưa từng có thống kê. Ông Đỗ Văn Hiền - Chủ tịch phường Châu Khê cho 

biết, hàng năm trong phường đều xảy ra tai nạn LĐ thương tâm. Tai nạn dễ gặp phải đối với người 

LĐ là bị sắt đâm chảy máu, thậm chí nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng gây thương vong lớn do nổ 

bình hơi, lò đúc, bị máy cán giập nát hoặc mất bàn tay... Nhưng con số cụ thể về số người, số vụ 

tai nạn thì ông Hiền cho biết là “không có”[12]. Thực tế là nhiều người LĐ phi chính thức tại làng 

nghề khi bị tai nạn, thường chỉ có chủ CSSX và người nhà mang đến bệnh viện cấp cứu mà không 

cần báo cáo với cơ quan quản lý Nhà nước, mà họ cũng không biết báo với ai và báo để làm gì. Vì 

vậy, có thể thấy còn một khoảng cách rất lớn giữa cơ quan quản lý Nhà nước về ATVSLĐ với 

CSSX kinh doanh tại các làng nghề. 

Một tín hiệu đáng mừng đối với công tác tổ chức quản lý ATVSLĐ tại các làng nghề đó là 

từ năm 2010, để tăng cường công tác ATVSLĐ trong khu vực làng nghề Cục An toàn LĐ (Bộ LĐ 

– TBXH) đã phối hợp với Viện Khoa học LĐ và XH nghiên cứu xây dựng 2 mô hình quản lý 

ATVSLĐ làng nghề tương ứng với 2 khu vực làng nghề: làng nghề tập trung và làng nghề trong 

khu dân cư (rải rác, xen cư) [4]. Trong đó: 

Mô hình quản lý ATVSLĐ cho cụm công nghiệp làng nghề được xây dựng theo hình 

thức: Các DN/ hộ gia đình tập trung tại các khu vực đã được quy hoạch (cụm công nghiệp), vấn 

đề xử lý tác động môi trường đã được thực hiện đồng thời khi xây dựng cơ sở hạ tầng. Cụm công 

nghiệp có Ban chỉ đạo ATVSLĐ trực thuộc ủy ban nhân dân xã/thị trấn. UBND xã/thị trấn giao 

nhiệm vụ quản lý ATVSLĐ cho Ban chỉ đạo, Ban chỉ đạo phân công cán bộ phụ trách công tác 

ATVSLĐ, bộ phận này sẽ triển khai nội dung về công tác ATVSLĐ đến các hộ gia đình, DN, 

CSSX, kinh doanh. 

Đối với mô hình quản lý ATVSLĐ cho làng nghề xen cư: Với đa số các hộ gia đình, cơ sở, 

DN sản xuất nằm rải rác trong khu dân cư, mô hình quản lý lấy hộ gia đình - cụm gia đình làm cốt 

lõi. Với mô hình này nhiệm vụ quản lý ATVSLĐ thuộc về UBND xã/thị trấn. UBND xã/thị trấn 

sẽ phân công cán bộ phụ trách công tác ATVSLĐ; giao nhiệm vụ cho lãnh đạo các thôn. Các 

trưởng thôn triển khai nội dung về công  tác ATVSLĐ đến các tổ trưởng tổ tự quản trong 

thôn và đến từng hộ trong dân.    

Theo báo cáo của Bộ LĐ – Thương binh và XH, sau hơn 4 năm triển khai mô hình đã được 

triển khai áp dụng thí điểm và nhân rộng tại 6 làng nghề có nguy cơ cao về mất ATVSLĐ là: làng 

nghề tái chế sắt thép Đa Hội (Bắc Ninh) và làng nghề gạch gốm Mang Thít (Vĩnh Long), làng 

nghề khai thác, chế biến đá Ninh Vân (Ninh Bình) và làng nghề đúc đồng Phước Kiều (Quảng 

Nam), làng nghề tái chế nhựa Minh Khai(Hưng Yên) và làng nghề cổ đúc nhôm Bình Yên (Nam 

Định), Phước Kiều (Quảng Nam), làng nghề đúc đồng Đại Bái (Bắc Ninh). Năm 2011, xây dựng 

Bộ tài liệu Hướng dẫn triển khai mô hình cho 6 nhóm làng nghề: tái chế phế liệu; thủ công mỹ 

nghệ; lương thực thực phẩm; dệt nhuộm; sản xuất vật liệu xây dựng và khai thác đá; nhóm các 

làng nghề khác và được sử dụng như tài liệu chuẩn cho công tác triển khai áp dụng tại các làng 

nghề. Một số kết quả điển hình của mô hình khi áp dụng tại các làng nghề phải kể đến là: Thành 

lập được bộ máy quản lý ATVSLĐ và xây dựng cơ chế hoạt động cho các làng nghề; xây dựng và 

ban hành quy chế quản lý ATVSLĐ và Môi trường khu vực làng nghề, quy định chức năng, nhiệm 

vụ của từng vị trí trong mô hình; Xây dựng và đưa vào hoạt động chuyên mục phát thanh về 

ATVSLĐ và Môi trường nhằm kịp thời cung cấp thông tin, kiến thức cho NSDLĐ, NLĐ và cộng 

đồng dân cư làng nghề; Ban chỉ đạo quản lý AVTSLĐ làng nghề nghiêm túc triển khai hoạt động 
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theo các điều khoản nêu trong Quy chế quản lý ATVSLĐ và Môi trường; tăng cường công tác 

tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu các CSSX xây dựng nội quy an toàn và thực hiện các giải 

pháp đảm bảo an toàn và vệ sinh nơi làm việc; thống kê, báo cáo, … công tác ATVSLĐ. Tuy nhiên 

có thể nhận thấy, tốc độ nhân rộng mô hình này còn chậm. 

4.2.2.2. Thực trạng công tác tuyên truyền, phổ biến, đào tạo chính sách an toàn vệ sinh lao động 

tại các làng nghề nước ta  

Mặc dù công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách ATVSLĐ đóng vai trò đặc biệt quan 

trọng trong việc đổi mới nhận thức của người sử dụng LĐ và người LĐ nhưng trên thực tế công 

tác này đang chưa được triển khai một cách hiệu quả tại các làng nghề. Tình trạng “mất bò mới lo 

làm chuồng” diễn ra khá phổ biến tại các làng nghề. Tức là khi trong làng nghề có nhiều vụ tai nạn 

hoặc không khí bị ô nhiễm nặng nề, chính quyền địa phương mới bắt tay vào việc vận động, tuyên 

truyền thực hiện chính sách ATVSLĐ. Việc tuyên truyền phổ biến chính sách ATVSLĐ cũng chủ 

yếu được thực hiện bằng cách tuyên truyền qua hệ thống đài phát thanh của chính quyền địa 

phương. Qua tìm hiểu, tác giả nhận thấy các bài tuyên truyền này cũng chủ yếu tập trung vào việc 

nêu ý nghĩa của việc thực hiện ATVSLĐ và các quy định của pháp luật. Tuy nhiên các bài tuyên 

truyền này chủ yếu mang tính hình thức, diễn văn mà không có sự sáng tạo và hấp dẫn. 

4.2.2.3. Thực trạng tổ chức công tác an toàn vệ sinh lao động tại các CSSX trong các làng nghề 

nước ta 

Trong các CSSX tại các làng nghề, việc tuyên truyền, huấn luyện, đào tạo ATVSLĐ cũng 

chưa được quan tâm. Chẳng hạn, tại làng nghề thuộc Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, Hà Nội, nơi 

có 80% dân số trong xã làm nghề cơ khí, hoạt động đào tạo nghề cho người LĐ ở đây rất đơn giản, 

chỉ trong 1 tuần huấn luyện bằng phương pháp chỉ tay ai cũng có thể trở thành công nhân thành 

thục. Và chính bởi sự chủ quan này mà có đến 70% hộ gia đình làm nghề bị tai nạn LĐ ở tay và 

mắt… Hay như ở làng nghề dao kéo ở Đa Sỹ, Hà Đông tình trạng tai nạn LĐ chủ yếu ảnh hưởng 

đến mắt do chặt sắt bị bắn vào, hay mạt sắt, bụi sắt cũng làm cho thị lực giảm nhiều thậm chí bị 

mù… do người LĐ không biết cách dùng bảo hộ LĐ.  

Về đảm bảo điều kiện làm việc cho người LĐ phi chính thức tại các làng nghề: Đây cũng là 

một vấn đề rất đáng báo động. Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường [8], hiện nay cả 

nước có 104 làng nghề bị ô nhiễm. Trong đó, có những làng nghề mức độ ô nhiễm kim loại nặng 

độc hại cao hơn 3.000 lần quy chuẩn cho phép. Tỷ lệ bệnh tật tại các khu vực ô nhiễm do làng 

nghề ngày một gia tăng. Một số liệu thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết hơn 90% 

người LĐ làng nghề tiếp xúc các yếu tố nóng, bụi là 65,89%, tiếng ồn: 48,8%, hóa chất: 59,6% 

(xem bảng 08). Đối với tai nạn LĐ và bệnh tật thì những nguy cơ gây bỏng, đứt tay chân, điện 

giật, bệnh hô hấp, bệnh ngoài da, tiêu hóa, phụ khoa luôn chiếm tỷ lệ cao. Cụ thể, hơn 50% số 

người LĐ tại các làng nghề bị nhiễm bệnh liên quan đến hô hấp. 

Bảng 08: Tỷ lệ người LĐ làng nghề phải tiếp xúc với các yếu tố tác hại nghề nghiệp 

STT Yếu tố tác hại Tỷ lệ người LĐ làng nghề phải tiếp xúc 

1 Nhiệt độ cao (Nóng) >90% 

2 Bụi 65,89% 

3 Tiếng ồn 48,8% 

4 Hóa chất 59,6% 

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Chẳng hạn, tình trạng ô nhiễm môi trường ở Hà Nội nhiều năm qua đã trở thành một trong 

những vấn đề nổi cộm, không khí tại các làng nghề chế biến nông sản thực phẩm thường bị ô 

nhiễm do đốt nhiên liệu, do sự phân hủy yếm khí các chất hữu cơ có trong nước thải, chất thải rắn 

như CO2, NH3, CH4. Không khí tại các làng nghề mây tre đan, làm nón, tăm hương… bị ô nhiễm 

do khâu sấy chống mốc dùng diêm sinh gây phát sinh một lượng lớn khí SO2. Không khí tại các 

làng nghề dệt nhuộm bị ô nhiễm do bụi bông, bụi than, hơi hóa chất, xút thải… Không những gây 

ảnh hưởng đến môi trường, ô nhiễm làng nghề còn khiến cho tỷ lệ mắc bệnh tại các làng nghề có 

xu hướng tăng cao, đặc biệt là các nhóm người trong độ tuổi LĐ.  
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Để mở rộng sản xuất, gia đình ông Nguyễn Văn Sử, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín (Hà Nội) đầu tư 

400 đến 500 triệu đồng mua các thiết bị máy móc cho CSSX các mặt hàng từ sừng trâu. Mỗi tháng ông 

phải bỏ ra hơn 100 triệu đồng mua nguyên liệu sừng trâu tại các lò mổ trong vùng để sản xuất các mặt 

hàng như lược, vòng trang sức,… Ông Sử chia sẻ: “Mặc dù sản xuất cho thu nhập ổn định nhưng CSSX 

của tôi cũng như nhiều hộ khác cũng chỉ xử lý ô nhiễm bằng những kinh nghiệm chứ không có các biện 

pháp khoa học để có thể xử lý triệt để”. 

Được biết gia đình ông Sử đã đầu tư 20 đến 30 triệu đồng mua các thiết bị như quạt thông gió, hệ thống 

phun sương để giảm ô nhiễm. Nhưng khi bước chân vào xưởng sản xuất, bụi bốc lên tựa làn khói, phủ 

trắng các vật dụng, máy móc. Mặc dù đã trang bị quần áo, mũ, khẩu trang và kính chống bụi, nhưng về 

lâu dài, những trang bị bảo hộ thô sơ này vẫn không thể bảo đảm sức khỏe cho người LĐ và mối lo về 

bệnh hô hấp, bệnh phổi không phải là không thể xảy ra 

Nguồn: [8] 

Tình trạng bệnh nghề nghiệp, số vụ tai nạn LĐ ngày càng có xu hướng gia tăng tại các làng nghề, 

một phần do chủ các cơ sở không đầu tư máy móc, thiết bị có độ an toàn cao. Thống kê của Sở 

Công Thương Hà Nội, hiện 70% số thiết bị được sử dụng tại các làng nghề là máy móc, trang 

thiết bị đơn giản. Số máy móc hiện đại chỉ tập trung tại một số làng với những ngành nghề như 

dệt, may, gốm sứ. Nguyên nhân là do hộ gia đình/ DN làng nghề với công nghệ lạc hậu, đơn giản, 

vốn đầu tư thấp nên việc cải tiến công nghệ và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật rất hạn chế. 

Phần lớn các hộ gia đình/ DN có mặt bằng sản xuất chật hẹp, nằm cận kề khu dân cư hoặc  tại gia 

đình, xưởng tạm bợ, thiếu ánh sáng; vật liệu sản xuất và sản phẩm làm ra bố trí, sắp xếp lộn xộn, 

bừa bãi. Việc tổ chức sản xuất – tổ chức LĐ không hợp lý, với LĐ thủ công chiếm tới 70 – 80 %, 

và có tới gần 80% các khâu trong dây chuyền công nghệ người LĐ phải làm việc trong điều kiện 

nặng nhọc, vất vả. Phần lớn máy móc không có tài liệu kỹ thuật để hướng dẫn, vận hành an toàn 

thiết bị. Ngoài ra, còn có các máy tự chế, tự lắp ráp từ các bộ phận cũ, chắp vá, nhiều chi tiết hỏng 

không được thay thế, sửa chữa... Bên cạnh đó, hệ thống xử lý nước thải tại các khu vực làng nghề 

nhìn chung vẫn chưa được quan tâm đầu tư xây dựng. Do vậy, nguy cơ gây ra các vụ tai nạn LĐ 

và tỷ lệ mắc bệnh nghề nghiệp là rất cao. 

Một số chủ CSSX nhận thức được điều kiện làm việc và sống cực khổ của LĐ và mong 

muốn  xây dựng phòng trọ, mua máy móc thiết  bị hiệu  quả hơn và ít có hại cho sức khỏe của họ. 

Và theo Luật DN, họ phải tuân theo các quy tắc nhất định liên quan đến sức khỏe của LĐ, việc bố 

trí mặt bằng làm việc (tách bạch kho nguyên  liệu, thành phẩm, xưởng máy). Nhưng họ không đủ 

vốn và mặt bằng sản xuất. Hầu hết chủ DN này lớn lên tại nông thôn, chỉ có kinh nghiệm và nghề 

gia truyền, họ không nhận thức được rủi ro về môi trường  và sức khỏe. Sự cạnh tranh khốc liệt 

giữa các DN chính thức có chi phí sản xuất ngày càng cao đẩy họ tới chỗ vắt kiệt sức LĐ của nhóm 

LĐ phi chính thức và giảm chất lượng điều kiện làm việc. 

 4.2.3. Thực trạng thanh tra, giám sát, kiểm tra thực hiện chính sách an toàn vệ sinh lao động 

đối với lao động phi chính thức tại các làng nghề Việt Nam 

Công tác thanh tra, giám sát thực hiện chính sách ATVSLĐ nói chung tại nước ta vẫn còn 

nhiều bất cập, chứ chưa nói đến đối với nhóm đối tượng LĐ phi chính thức. Có thể khẳng định 

công tác thanh tra LĐ chưa tiếp cận đến khu vực phi chính thức ở các làng nghề. Báo cáo về tình 

hình LĐ hàng năm của Cục ATVSLĐ cũng chỉ đề cập đến các DN – thuộc khu vực chính thức mà 

không có bất cứ số liệu nào về tình hình tai nạn LĐ trong khu vực phi chính thức. 

Đánh giá về công tác thanh tra LĐ nói chung (trong đó có bao gồm thanh tra chuyên ngành 

về ATVSLĐ) của Bộ LĐ – Thương binh và XH cho thấy: Cả nước đã hình thành hệ thống thanh 

tra nhà nước chuyên ngành về LĐ với hơn 470 thanh tra viên LĐ các cấp. Tuy nhiên, có thể nhận 

thất là số lượng thanh tra viên LĐ như thế là quá mỏng. Theo báo cáo của Bộ LĐ – Thương binh, 

số lượng thanh tra viên mới chỉ đạt khoảng 40% yêu cầu so với số DN thuộc khu vực chính thức. 

Trong khi đó, theo khuyến cáo của ILO, nước ta cần phải bố trí thêm khoảng 750 thanh tra viên 

để thực hiện nhiệm vụ. Như vậy, so với yêu cầu, số thanh tra viên LĐ còn thiếu cần bổ sung chiếm 

tỷ lệ rất cao so với tổng nhu cầu (chiếm khoảng 83,33%)[9]. Hơn nữa, lực lượng thanh tra viên 

LĐ ở nước ta mới chỉ tập trung ở cấp trung ương và cấp tỉnh mà chưa bố trí tăng cường lực lượng 

này ở cấp huyện, khu công nghiệp, khu chế xuất và làng nghề. 

http://www.nclp.org.vn/thuc_tien_phap_luat/111anh-gia-cac-quy-111inh-ve-thanh-tra-lao-111ong-cua-viet-nam-voi-cong-uoc-so-81-va-mot-so-kien-nghi/#ref7
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Bên cạnh đó, chất lượng đội ngũ thanh tra viên LĐ cũng còn thấp và không đồng đều giữa 

các khu vực. Theo Bộ LĐ - Thương binh và XH, tỷ lệ biến động, luân chuyển cán bộ trong ngành 

TTLĐ lớn; đội ngũ cán bộ trẻ, chuyên môn nghiệp vụ còn hạn chế, rất ít người được đào tạo theo 

mô hình TTLĐ hợp nhất. Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Đề án nâng cao năng lực 

thanh tra ngành LĐ-TBXH đến năm 2020” theo Quyết định số 2155/QĐ-TTg ngày 11/11/2013. 

Nhưng cho đến nay việc triển khai đề án vẫn còn chậm, chưa mang lại kết quả như đúng lộ trình 

đề ra là đến năm 2015 có 750 - 800 thanh tra viên, trong đó 100% có trình độ Đại học, 10% Thạc 

sĩ và 0,5% Tiến sĩ. Thực tế theo báo cáo của Bộ LĐ - Thương binh và XH cho đến thời điểm hiện 

tại chỉ đáp ứng được khoảng 80% yêu cầu. 

5. CÁC KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ 

5.1. Các kết luận 

 5.1.1.Những thành công: 

- Nhà nước đã bắt đầu quan tâm đến việc ban hành các chính sách ATVSLĐ dành riêng cho 

đối LĐ phi chính thức nói chung và LĐ phi chính thức trong các làng nghề nói riêng. 

- Việc triển khai thí điểm một số mô hình quản lý ATVSLĐ tại khu vực làng nghề của Cục 

An toàn LĐ đã mang lại những kết quả đáng khích lệ. 

- Nhiều CSSX tại các làng nghề tiến hành áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào hoạt động 

sản xuất kinh doanh nên đã giúp người LĐ được làm việc trong môi trường đảm bảo điều kiện 

ATVSLĐ và ngăn ngừa được các tai nạn LĐ đáng tiếc. 

5.1.2. Những hạn chế 

Bên cạnh những thành công thì công tác quản lý ATVSLĐ tại các làng nghề nước ta còn 

những hạn chế sau: 

- Còn ít chính sách ATVSLĐ dành riêng cho đối tượng LĐ phi chính thức nói chung và LĐ 

phi chính thức tại các làng nghề nói riêng, trong khi đó đây là lực lượng LĐ chính tại các làng 

nghề nước ta. Nhiều chính sách còn chưa rõ ràng, cụ thể trong việc quy định trách nhiệm đảm bảo 

AVSLĐ cho người LĐ phi chính thức. Một số quy định pháp luật còn chồng chéo, chưa phân định 

rõ nhiệm vụ triển khai của cơ quan quản lý nào. 

- Việc nhân rộng mô hình quản lý ATVSLĐ tại các làng nghề của Cục An toàn LĐ và Viện 

Khoa học LĐ còn chậm và chưa quyết liệt. 

- Tình trạng tai nạn LĐ với LĐ phi chính thức tại nhiều làng nghề còn phức tạp, số lượng tai 

nạn LĐ nhiều nhưng họ không được hưởng các chế độ bảo hiểm. 

- Đa số người LĐ phi chính thức trong các làng nghề chịu tiếp xúc với điều kiện vệ sinh môi 

trường LĐ không đảm bảo, do vậy nhiều người LĐ phi chính thức bị mắc các bệnh nghề nghiệp 

trầm trọng. Tuy nhiên nhiều người LĐ phi chính thức còn chưa nhận thức được sự cần thiết đảm 

bảo ATVSLĐ cho chính bản thân và quyền lợi của bản thân liên quan đến việc đảm bảo ATVSLĐ. 

- Nhiều chính quyền địa phương của các làng nghề còn lơ là công tác tuyên truyền, hướng 

dẫn người sử dụng LĐ và người LĐ về ý nghĩa và các biện pháp ATVSLĐ tại các CSSX trong 

làng nghề. 

- Các chế tài xử lý vi phạm ATVSLĐ còn lỏng lẻo, và ở mức thấp nên chưa có tính răn đe 

đối với người sử dụng LĐ và người LĐ phi chính thức. 

- Các cơ quan có thẩm quyền còn bỏ ngỏ việc việc thanhh tra, giám sát thực hiện ATVSLĐ 

tại các CSSX trong các làng nghề. Số lượng thanh tra LĐ còn thấp và còn chưa được đào tạo bài 

bản về nghiệp vụ thanh tra ATVSLĐ. 

5.2. Một số giải pháp, kiến nghị 

5.2.1. Thừa nhận sự tồn tại tất yếu của lao động phi chính thức trong các làng nghề  

Do đặc thù của các làng nghề nước ta  - nơi tập trung các CSSX nhỏ lẻ và có tính mùa vụ 

cao, việc làm và LĐ không ổn định nên ở đó nảy sinh và tồn tại nhiều quan hệ LĐ không chính 

thức (không có hợp đồng LĐ). Hơn thế nữa, các cơ quan quản lý nhà nước cũng chưa thể đưa ra 

ngay các giải pháp để chuyển đổi nhóm lực lượng phi chính thức này thành lực lượng LĐ chính 

thức. Mặc dù, Nhà nước cần khuyến khích chuyển đổi lực lượng phi chính thức thành lực lượng 

LĐ chính thức để thuận lợi cho việc quản lý LĐ trong XH và đảm bảo quyền lợi của các bên liên 
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quan nhưng sự chuyển đổi này không hề đơn giản và nhanh chóng trong “một sớm, một chiều” 

được bởi ở đó có quá nhiều rào cản về nhận thức, các điều kiện cơ sở vật chất, tài chính, đặc thù 

ngành nghề,…  

Vì vậy không thể không công nhận sự tồn tại tất yếu của lực lượng LĐ phi chính thức trong 

các làng nghề. Việc công nhận sự tồn tại của lực lượng LĐ phi chính thức trong các làng nghề sẽ 

tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc xây dựng và thực thi các chính sách ATVSLĐ dành riêng cho 

nhóm LĐ yếu thế này. Từ đó, góp phần đảm bảo sự công bằng, ổn định và phát triển XH bền vững. 

5.2.2. Kịp thời ban hành văn bản pháp luật hướng dẫn triển khai các quy định, chính sách an 

toàn vệ sinh lao động với lao động phi chính thức 

Mặc dù Luật ATVSLĐ đã được thông qua nhưng đến 01/07/2016 mới có hiệu lực thi hành. 

Do vậy trong thời gian một năm tiếp theo, cần tiếp tục thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn có 

liên quan đến ATVSLĐ cho nhóm LĐ phi chính thức trong các làng nghề, đặc biệt là Nghị định 

95/2013/NĐ-CP: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực LĐ, bảo hiểm XH và 

đưa người LĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; và Nghị định 167/2013/NĐ-CP: 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn XH; phòng, chống tệ 

nạn XH phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.  

Đồng thời, trước khi Luật ATVSLĐ cần phải kịp thời xây dựng và ban hành các Nghị định, 

Thông tư hướng dẫn một cách đồng bộ và cụ thể hơn. Trong đó sẽ cần làm rõ: 

+ Những quy định liên quan đến quyền và trách nhiệm của người LĐ phi chính thức – những 

người không có hợp đồng LĐ; cũng như quyền và nghĩa vụ của NSD LĐ phi chính thức này. 

+ Những quy định và hướng dẫn liên quan đến việc báo cáo tình hình sử dụng LĐ phi chính 

thức và tình hình ATVSLĐ đối với LĐ phi chính thức. 

+ Hướng dẫn việc tổ chức các điều kiện làm việc đảm bảo ATVSLĐ cho các CSSX. 

+ Chính sách hỗ trợ phòng ngừa tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp trong làng nghề có nguy cơ 

cao về tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp;  

+ Hướng dẫn các đơn vị xây dựng, công bố hoặc sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến, hiện 

đại về an toàn, vệ sinh LĐ trong quá trình LĐ. 

+ Hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh LĐ cho người LĐ phi chính thức. 

+ Những quy định về vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước các cấp có liên 

quan đến vấn đề ATVSLĐ dành cho đối tượng LĐ phi chính thức. 

+ Quy định thống nhất về công tác thanh tra, giám sát việc đảm bảo điều kiện ATVSLĐ 

trong các cơ sở có sử dụng LĐ (cả chính thức và không chính thức). 

Đặc biệt, cần sớm ban hành Nghị định, Thông tư hướng dẫn cụ thể về việc tham gia Bảo 

hiểm Tai nạn LĐ theo hình thức tự nguyện cho LĐ không có hợp đồng LĐ hay LĐ phi chính thức. 

Bởi lẽ theo quy định của Luật Bảo hiểm hiện hành, người tham gia bảo hiểm XH tự nguyện không 

được hưởng chế độ tai nạn LĐ – bệnh nghề nghiệp. 

5.2.3. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, đào tạo những quy định, chính sách mới về an 

toàn vệ sinh lao động đến tất cả các tổ chức, cá nhân trong làng nghề 

Đây được coi là giải pháp quan trọng nhất nhằm đổi mới nhận thức của người sử dụng LĐ 

phi chính thức cũng như người LĐ phi chính thức ở làng nghề về ý nghĩa của công tác ATVSLĐ. 

Đồng thời còn giúp cho họ hiểu biết được quy trình, cách thức đảm bảo an toàn LĐ và phòng ngừa 

các tai nạn nghề nghiệp đáng tiếc hay các bệnh nghề nghiệp nguy hiểm trong quá trình làm việc. 

Việc tuyên truyền, hướng dẫn này cần làm cho người LĐ phi chính thức nhận thức được việc lựa 

chọn các cơ sở có điều kiện ATVSLĐ để đảm bảo tính mạng và sức khỏe của mình; để người sử 

dụng LĐ phi chính thức hiểu được rằng người LĐ là tài sản quý giá để cơ sở họ có thể sử dụng để 

phát triển. Đồng thời cần hướng đến tuyên truyền cho đối tượng khách hàng của các CSSX  cần 

tuyên truyền cho họ biết rằng cần ký kết hợp đồng với những CSSX có điều kiện đảm bảo 

ATVSLĐ mới có sự ổn định và phát triển bền vững.  

 Để hoạt động này hiệu quả, cần có sự kết hợp đa dạng các phương pháp và hình thức tuyên 

truyền, đào tạo như: (1) thông qua hệ thống đài phát thanh ở các làng xã, tuy nhiên cần tránh đưa 

ra các bài tuyên truyền mang tính hình thức mà nên xây dựng thành những câu chuyện, nêu gương 
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người tốt việc tốt trong thực hiện ATVSLĐ rồi rút ra bài học; (2) thông qua các tờ rơi, tài liệu 

hướng dẫn thực hiện ATVSLĐ cho các nhóm công việc trong làng nghề; (3) thông qua các cuộc 

thi về ATVSLĐ trong làng nghề; (4) thông quá các lớp đào tạo, huấn luyện về ATVSLĐ do cơ 

quan nhà nước quản lý hoặc do Hiệp hội làng nghề, hiệp hội nghề nghiệp hay Hội các CSSX làng 

nghề đứng ra tổ chức. 

Đối với các CSSX trong làng nghề: Cần yêu cầu họ cam kết thực thi đúng luật pháp LĐ, quy 

chế văn hóa làng nghề sản xuất phải đảm bảo an toàn – xanh – sạch – đẹp; Cần phải áp dụng các 

biện pháp cải thiện điều kiện LĐ như nâng cao nhà xưởng, lắp đặt hệ thống kỹ thuật vệ sinh, đặc 

biệt là hệ thống xử lý nước thải, các phương tiện PCCC, trang cấp đầy đủ các phương tiện bảo hộ 

LĐ, bố trí sản xuất hợp lý…; Tăng cường phổ biến tuyên truyền luật LĐ và bảo vệ môi trường, 

coi đây là một chương trình đào tạo bắt buộc với NLĐ; Thiết lập bộ máy ATVSLĐ đồng bộ và 

phù hợp với quy mô (tổ, đội, mạng lưới ATVSLĐ, …) và hoạt động có hiệu quả nhất; Lập kế 

hoạch theo dõi những nhóm yếu tố mất ATVSLĐ để có biện pháp cải thiện tốt và đạt hiệu quả cao 

nhất; Thường xuyên kiểm tra, tu sửa, thay thế các thiết bị máy móc; Kết hợp chặt chẽ với việc 

tuyên truyền vận động NLĐ có ý thức bảo vệ môi trường LĐ, thực hiện ATVSLĐ, PCCN tham 

gia cải thiện điều kiện LĐ nơi làm việc; Có hình thức khuyến khích, khen thưởng đối với NLĐ 

thực hiện tốt công tác ATVSLĐ và kỷ luật đối với người có hành vi gây mất an toàn. 

5.2.4. Phát triển mạng lưới quản lý và hỗ trợ thực hiện chính sách an toàn vệ sinh lao động 

cho lao động phi chính thức tại các làng nghề 

Theo tác giả, để đưa các chính sách ATVSLĐ cho LĐ phi chính thức vào trong thực tiễn 

triển khai tại các làng nghề thì nên kết hợp phát triển mô hình mạng lưới quản lý và hỗ trợ việc 

thực hiện ATVSLĐ. Trong đó bộ phận cơ quan nhà nước các cấp vừa thực hiện chức năng quản 

lý (chức năng chính), vừa thực hiện chức năng hỗ trợ; còn Hiệp hội làng nghề, hiệp hội nghề 

nghiệp hay hiệp hội các CSSX trong các làng nghề sẽ hỗ trợ các CSSX và lực lượng LĐ phi chính 

thức trong các làng nghề thực hiện ATVSLĐ. (xem hình 01) 

 
Nguồn: Tổng hợp nghiên cứu của tác giả 

Hình 01: Mô hình quản lý và hỗ trợ thực hiện ATVSLĐ trong các làng nghề 

Bên cạnh đó cần nhân rộng mô hình quản lý ATVSLĐ làng nghề của Cục An toàn LĐ (Bộ 

LĐ – TBXH) và Viện Khoa học LĐ và XH nghiên tương ứng với 2 khu vực làng nghề: làng nghề 

tập trung (cụm công nghiệp làng nghề) và làng nghề trong khu dân cư (rải rác, xen cư). Trong đó: 

(i) Các cơ quan quản lý cấp TW, cấp Tỉnh, Thành phố cần phải đánh giá tổng kết quá trình nhân 

rộng làm căn cứ xây dựng các văn bản pháp quy về ATVSLĐ và bảo vệ môi trường trong khu vực 
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làng nghề; Tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình tại các làng nghề (tập trung vào các làng nghề 

có nguy cơ cao tai nạn LĐ) trên toàn quốc; Tập trung nghiên cứu đánh giá thực trạng, nguyên nhân 

mất ATVSLĐ và ô nhiễm môi trường tại các làng nghề có nguy cơ cao; Xây dựng các mô hình 

làng nghề điểm đảm bảo ATVSLĐ và đảm bảo môi trường; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ 

biến kinh nghiệm điển hình tiên tiến các làng nghề; (2) Chính quyền địa phương cần rà soát lại 

chức năng nhiệm vụ của từng thành viên Ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban 

chỉ đạo; Thúc đẩy và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động thực hiện tốt công tác 

ATVSLĐ với sự tham gia của Ủy ban mặt trận tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ..;Tạo điều 

kiện cho cán bộ, thành viên Ban chỉ đạo tham gia các khóa tập huấn, huấn luyện nâng cao kiến 

thức và trình độ; Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các lớp huấn luyện cho NSDLĐ và NLĐ; Lên 

phương án, cơ chế huy động các nguồn lực, XH hóa công tác ATVSLĐ, Chương trình Quốc gia 

về ATVSLĐ, Chương trình Bảo vệ môi trường, thu phí quản lý ATVSLĐ và Môi trường, … 

Đồng thời các cơ quan quản lý Nhà nước cần xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng như hệ thống 

đường, điện, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hệ thống xử lý chất thải… đồng bộ và khoa học để 

các CSSX có nền tảng xây dựng hệ thống ATVSLĐ của mình. Các cơ quan này cũng cần xây 

dựng các dự án, đề án hỗ trợ các điều kiện về vốn, tài chính, công nghệ cho các CSSX trong việc 

xây dựng hệ thống ATVSLĐ. 

Hơn nữa, cần phát huy nhiều hơn nữa vai trò của Hiệp hội làng nghề Việt Nam, hiệp hội 

nghề nghiệp hay hiệp hội các CSSX trong các làng nghề trong công tác tuyên truyền, huấn luyện 

ATVSLĐ, đặc biệt trong việc chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về ATVSLĐ; và trong việc hỗ trợ 

nhau về các nguồn lực khi triển khai công tá ATVSLĐ. 

Ví dụ để giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề, Hiệp hội ngành nghề phối hợp với Bộ 

Khoa học và Công nghệ, Quỹ Môi trường toàn cầu của UNDP triển khai dự án “Nâng cao hiệu 

quả sử dụng năng lượng trong các DN nhỏ và vừa ở Việt Nam” tại làng nghề. Dự án đã giúp các 

DN làng nghề gốm Bát Tràng chuyển đổi công nghệ nung gốm từ các lò than, lò gas truyền thống 

sang lò gas hiện đại. Trước đây, mỗi ngày, làng nghề tiêu thụ khoảng 800 tấn than và thải vào môi 

trường các loại khí độc hại: CO, SO2, H2S, bụi silic, chất thải rắn... Nhưng đến thời điểm này, Bát 

Tràng đã có trên 400 hộ sử dụng lò nung gốm bằng khí gas hóa lỏng, góp phần làm giảm phần lớn 

lượng phế phẩm so với lò than và hạn chế ô nhiễm ra môi trường xung quanh. Đặc biệt, nhờ có 

hơn 90% các hộ sản xuất gốm sứ chuyển sang sử dụng công nghệ lò gas cải tiến đã giúp giảm tiêu 

hao năng lượng, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường của công nghệ sản xuất trước kia, giải 

quyết việc làm cho khoảng 4.000 LĐ.  

5.2.5. Đẩy mạnh thanh tra, giám sát an toàn vệ sinh lao động tại các CSSX trong các làng nghề  

Để giảm thiểu các tai nạn LĐ đáng tiếc và bệnh nghề nghiệp cho người LĐ nói chung và LĐ 

phi chính thức tại các làng nghề trong thời gian tới thì phải đẩy mạnh hơn nữa hoạt động thanh tra, 

giám sát ATVSLĐ. Trong đó trước hết cần phải thực hiện tốt đề án “Đề án nâng cao năng lực 

thanh tra ngành LĐ-TBXH đến năm 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt theo Quyết 

định số 2155/QĐ-TTg ngày 11/11/2013. Trong đó cần phải tăng số lượng Thanh tra viên LĐ ở tất 

cả các cấp, đặc biệt là cấp huyện. Đồng thời phải nâng cao chất lượng đội ngũ Thanh tra viên, để 

thực hiện được việc này, trước tiên cần tổ chức đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ công tác thanh tra 

LĐ một cách bài bản, chuyên nghiệp không chỉ cho các thanh tra LĐ, mà cần đào tạo cho cả đội 

ngũ là nguồn bổ nhiệm thanh tra LĐ. Bộ LĐ – Thương binh và XH và Cục An toàn LĐ cũng cần 

bồi dưỡng, cập nhật thường xuyên những kiến thức nghề nghiệp tiên tiến, hiện đại, những kỹ năng 

cần thiết cho đội ngũ thanh tra LĐ các cấp. Mặt khác cũng cần đào tạo nâng cao trách nhiệm nghề 

nghiệp để có được đội ngũ thanh tra LĐ với chất lượng tốt.  

Đồng thời, tăng cường các chế tài xử phạt đối với các các CSSX, kể cả người LĐ phi chính 

thức để họ có ý thức đối với sức khỏe và tính mạng của mình. Cục An toàn cũng cho rằng, các 

đơn vị bị xử phạt vì không tuân thủ quy định về an toàn LĐ phải bị thông tin lên các phương tiện 

thông tin đại chúng để khách hàng và người LĐ biết và tránh hợp tác và làm việc. Đặc biệt là cần 

phát huy vai trò của Ban chỉ đạo ATVSLĐ làng nghề trong việc nhắc nhở, cảnh báo các cơ sở vi 
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phạm. Mặt khác nên xây dựng cơ chế và tiến hành khen thưởng những cơ sở thực hiện tốt công 

tác ATVSLĐ, nhất là đối với nhóm LĐ phi chính thức trong làng nghề. 

KẾT LUẬN  

Như vậy, sự tồn tại của LĐ phi chính thức ở các làng nghề nước ta là một tất yếu khách quan. 

Để có thể tạo điều kiện thuận lợi cho thực hiện công bằng XH, chính sách an sinh XH cho nhóm 

đối tượng yếu thế này thì cần thiết phải công nhận sự tồn tại này và đổi mới hoạt động quản lý 

ATVSLĐ. Bài viết đã phân tích và chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong quản lý ATVSLĐ đối 

với LĐ phi chính thức trong các làng nghề nước ta và đưa ra 5 nhóm giải pháp, kiến nghị chính. 

Tuy nhiên do hạn chế về kinh nghiệm, thời gian, kinh phí nên nghiên cứu chưa điều tra nhiều dữ 

liệu sơ cấp mà chủ yếu sử dụng các dữ liệu thứ cấp và mới tập trung nghiên cứu ở một số làng 

nghề tiêu biểu quanh khu vực Hà Nội. 
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