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Các tổ chức thiện nguyện có các bổn phận theo Đạo luật An toàn và Sức 
khỏe Lao động 2020 (Đạo luật WHS) hay không?
Nếu tổ chức thiện nguyện (hoặc thiện nguyện viên thay mặt tổ chức) tuyển dụng ít nhất một nhân 
viên được trả lương, theo Đạo luật WHS, điều này làm cho tổ chức đó trở thành người điều hành 
doanh nghiệp hoặc thực thể (PCBU). Điều này có nghĩa là tổ chức thiện nguyện, (các) nhân viên và 
thiện nguyện viên của tổ chức đó có các bổn phận theo Đạo luật WHS. 

Miễn là tổ chức thiện nguyện, hoặc bất kỳ thiện nguyện viên nào của tổ chức này, không tuyển dụng 
bất kỳ người lao động được trả lương nào hết, thì tổ chức thiện nguyện đó không phải là PCBU. Điều 
này có nghĩa là sẽ không áp dụng Đạo luật WHS. Tuy nhiên, vì những người và các tổ chức mà các 
thiện nguyện viên hỗ trợ, có nghĩa vụ chăm sóc tổng quát cho nên tuân thủ các bổn phận thông 
thường của WHS là điều nên làm. 

Nếu một bộ phận của tiểu bang hoặc một nhóm địa phương của một tổ chức tách biệt với tổ chức 
toàn quốc và tuyển dụng những người lao động được trả lương để thực hiện công việc cho tổ chức, 
thực thể đó sẽ được coi là PCBU và có các bổn phận WHS. 

Các tổ chức thiện nguyện có bổn phận theo Đạo luật An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp 1984 sẽ thấy 
bổn phận của họ theo Đạo luật WHS không khác biệt đáng kể, với Đạo luật WHS quy định rõ ràng về 
các bổn phận về sức khỏe và an toàn cũng như trách nhiệm giải trình.

Ai được coi là thiện nguyện viên?
Thiện nguyện viên là người làm việc cho một tổ chức mà không được trả lương hoặc hưởng lợi về tài 
chính, nhưng có thể nhận được tiền hoàn lại chi phí họ tự bỏ tiền túi ra trả, chẳng hạn như chi phí đi 
lại hoặc ăn uống. 

Nếu tổ chức thiện nguyện là PCBU, theo Đạo luật WHS, các thiện nguyện viên được coi là 'người lao 
động' và PCBU phải cung cấp các biện pháp bảo vệ tương tự cho các thiện nguyện viên của tổ chức 
đó giống như những người lao động được trả lương của tổ chức đó.
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https://www.wa.gov.au/government/publications/the-meaning-of-person-conducting-business-or-undertaking-pcbu
https://www.wa.gov.au/government/publications/the-meaning-of-person-conducting-business-or-undertaking-pcbu


Tổ chức thiện nguyện – TỜ THÔNG TIN | 2

Những hoạt động nào phải tuân thủ WHS?
Chỉ những hoạt động liên quan đến việc làm mới phải tuân thủ Đạo luật WHS. Không bao gồm 
những hoạt động thuần túy có tính chất gia đình, xã hội, giải trí hoặc riêng tư. Một hoạt động có 
được coi là công việc hay không có thể phụ thuộc vào các trường hợp cụ thể. 

Các bổn phận WHS của tổ chức là gì?
Các tổ chức thiện nguyện là PCBU phải đảm bảo, trong chừng mực có thể thực hiện được một cách 
hợp lý, sức khỏe và sự an toàn của người lao động và thiện nguyện viên cũng như những người 
khác như khách tới thăm và công chúng. Trong Đạo luật WHS, sức khỏe bao gồm sức khỏe tâm  
lý và thể chất. Xem phần Cách xác định những gì có thể thực hiện được một cách hợp lý để đáp ứng 
hướng dẫn về bổn phận liên quan đến an toàn và sức khỏe để biết thêm thông tin. 

Các tổ chức nên quản lý sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc như  
thế nào?
Đạo luật WHS yêu cầu loại bỏ các mối nguy hiểm hoặc giảm thiểu các nguy cơ đến mức có thể thực 
hiện được một cách hợp lý.  Quy trình loại bỏ hoặc giảm thiểu các nguy cơ về sức khỏe và an toàn 
được gọi là quản lý nguy cơ và bao gồm bốn bước:

1.  Xác định các mối nguy hiểm – tìm hiểu những gì có thể gây hại.
2. Đánh giá nguy cơ – hiểu tính chất tác hại có thể gây ra bởi mối nguy hiểm, mức độ nghiêm 

trọng của tác hại có thể xảy ra đó và khả năng nó xảy ra.
3.  Kiểm soát các nguy cơ – thực hiện biện pháp kiểm soát hiệu quả nhất có thể thực hiện được 

trong tình huống đó.
4. Xem xét các biện pháp kiểm soát – để đảm bảo chúng đang có hiệu quả dự tính

PCBU phải có quy trình để đảm bảo hoàn thành việc đánh giá nguy cơ nhằm loại bỏ hoặc giảm 
thiểu các nguy cơ đối với sức khỏe hoặc an toàn cho đến mức có thể thực hiện được một cách  
hợp lý. 

Viên chức là ai và họ có những bổn phận gì? 
Nói chung, viên chức là người đưa ra hoặc tham gia vào việc đưa ra các quyết định có ảnh hưởng 
đến toàn bộ hoặc một phần đáng kể các hoạt động của tổ chức. Tầm ảnh hưởng và tầm kiểm soát 
của một người đối với PCBU sẽ quyết định họ có được coi là viên chức hay không. Các thành viên  
hội đồng quản trị và ủy ban có thể là viên chức – điều đó sẽ phụ thuộc vào vai trò và tầm ảnh  
hưởng của họ.

Một viên chức của PCBU có các bổn phận được gọi là các nghĩa vụ bảo toàn trong Đạo luật WHS. 
Điều này có nghĩa là các viên chức phải đảm bảo tổ chức có sẵn các hệ thống làm việc thích hợp  
và họ phải chủ động theo dõi và đánh giá việc quản lý sức khỏe và an toàn trong tổ chức. 

Một thiện nguyện viên cho PCBU có thể là một viên chức, với các bổn phận WHS, nếu họ đưa ra 
hoặc tham gia việc đưa ra các quyết định có ảnh hưởng lớn đến tổ chức, ví dụ nếu họ là thành  
viên hội đồng quản trị hoặc ủy ban giám sát và hướng dẫn PCBU.

Những viên chức không phải là thiện nguyện viên có thể bị truy tố vì không tuân thủ các nghĩa  
vụ bảo toàn theo Đạo luật WHS. Những viên chức là thiện nguyện viên của PCBU sẽ không vi  
phạm nếu họ không tuân thủ nghĩa vụ bảo toàn của họ. 

https://www.wa.gov.au/government/publications/how-determine-what-reasonably-practicable-meet-health-and-safety-duty
https://www.wa.gov.au/government/publications/how-determine-what-reasonably-practicable-meet-health-and-safety-duty
https://www.wa.gov.au/system/files/2021-12/211099_GL_WHSOfficers.pdf
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Những bổn phận WHS của thiện nguyện viên là gì?  
Thiện nguyện viên của PCBU có những bổn phận như những người lao động là phải cẩn thận hợp lý 
cho sức khỏe và sự an toàn của chính họ, và đảm bảo các hành vi hoặc thiếu sót của họ không ảnh 
hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của người khác. Điều này bao gồm việc tuân thủ các hướng dẫn 
hợp lý của PCBU liên quan đến WHS, và hợp tác với bất kỳ chính sách hoặc thủ tục hợp lý nào liên 
quan đến các vấn đề sức khỏe và an toàn. 

Hiện có một số ít vi phạm có liên quan đến việc vi phạm những bổn phận này của người lao động. 
Các thiện nguyện viên không vi phạm khi làm trái bất kỳ phần nào khác của Đạo luật WHS.

Ai có các bổn phận nếu nhiều thiện nguyện viên từ các tổ chức khác 
nhau có mặt tại hiện trường xảy ra sự việc? 
Mỗi PCBU có đại diện tại hiện trường có bổn phận đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của các người 
lao động và thiện nguyện viên của họ trong chừng mực có thể thực hiện được một cách hợp lý. 

Người lao động và thiện nguyện viên cũng phải đảm bảo, trong chừng mực có thể thực hiện được 
một cách hợp lý, rằng các hoạt động của họ không khiến người khác gặp rủi ro không cần thiết.

Muốn biết thêm thông tin cặn kẽ, hãy xem Tài liệu hướng dẫn về sức khỏe và an toàn lao động 
dành cho các tổ chức thiện nguyện.

Đây là tài liệu hướng dẫn ngắn. Những người có bổn phận về an toàn và sức khỏe lao động 
nên tham khảo Đạo luật An toàn và Sức khỏe Lao động 2020 và các quy định có liên quan để 
hiểu rõ các bổn phận cùng các trách nhiệm. 

https://www.dmirs.wa.gov.au/sites/default/files/atoms/files/211103_gl_whsvolunteer.pdf
https://www.dmirs.wa.gov.au/sites/default/files/atoms/files/211103_gl_whsvolunteer.pdf

