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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:  

Thứ nhất, tác giả đã làm rõ cơ sở lý luận của pháp luật về an toàn lao động ở Việt Nam, trong 

đó tác giả đưa ra quan niệm về an toàn lao động, pháp luật về an toàn lao động, đặc điểm, vai trò 

và nguyên tắc của pháp luật về an toàn lao động. 

Thứ hai, tác giả đã chỉ ra những ưu điểm mà pháp luật về an toàn lao động của Việt Nam đã đạt 

được những thành tựu nhất định trong những năm qua, đặc biệt tác giả đã chỉ ra những hạn chế 

của pháp luật về an toàn lao động ở Việt Nam.  



Bên cạnh những ưu điểm và hạn chế của pháp luật về an toàn lao động, quá trình thực hiện 

pháp luật về an toàn lao động ở Việt Nam, tác giả cũng đã chỉ ra những yếu kém nhất định trong 

tổ chức thực hiện mà hệ lụy của nó là sự vi phạm pháp luật phổ biến và số vụ tai nạn lao động 

hàng năm là không nhỏ.  

Thứ ba, tác giả đã đưa ra một số định hướng cho việc hoàn thiện pháp luật về an toàn lao động ở 

Việt Nam, đề xuất ba giải pháp hoàn thiện pháp luật về an toàn lao động ở Việt Nam, trong đó giải 

pháp xây dựng luật an toàn lao động chuyên ngành được ưu tiên hàng đầu. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Những giải pháp mà luận án đưa ra là cơ sở khoa học, 

góp phần xây dựng luật chuyên ngành về an toàn lao động, đồng thời sửa đổi, bổ sung các quy 

định pháp luật về an toàn lao động cho phù hợp với thực tiễn, cũng như giải quyết những bất 

cập, vướng mắc trong việc quản lý và hoạt động an toàn lao động ở Việt Nam hiện nay.  

13. Những định hướng nghiên cứu tiếp theo: i) Nghiên cứu cơ sở pháp lý và kinh nghiệm của một 

số quốc gia trong việc hoàn thiện pháp luật về an toàn lao động và vệ sinh lao động ở Việt Nam. ii) 

Nghiên cứu cơ chế quản lý, các quy định của pháp luật về an toàn lao động trong môi trường nông 

nghiệp, trong các làng nghề phù hợp với điều kiện kinh tế, khí hậu nóng ẩm của Việt Nam.  
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