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Ai là viên chức?
Trong chức danh việc làm của họ có cụm từ 'viên chức' không phải là điều khiến người đó 
trở thành viên chức theo luật sức khỏe và an toàn lao động (WHS). Các viên chức nắm chức 
vụ cho phép họ có ảnh hưởng đáng kể đến việc đưa ra quyết định cho tổ chức hoặc năng 
lực, tác động đáng kể đến tình hình tài chính của tổ chức. Việc đưa ra quyết định không 
nhất thiết phải liên quan đến các vấn đề WHS – đó là về các quyết định nói chung, về cơ 
bản, có ảnh hưởng đến tổ chức. 

Một viên chức phải sử dụng nghĩa vụ bảo toàn để đảm bảo người điều hành doanh nghiệp 
hoặc thực thể (PCBU) đáp ứng các bổn phận về sức khỏe và an toàn của họ để bảo vệ 
người lao động và những người khác khỏi bị tổn hại. 

Nghĩa vụ bảo toàn (due diligence) là gì?
Nghĩa vụ bảo toàn liên quan đến WHS có nghĩa là đảm bảo PCBU thực hiện và duy trì các 
hệ thống làm việc an toàn. Điều này bao gồm giám sát và đánh giá cách WHS được quản  
lý trong tổ chức. 

Một viên chức có lẽ sẽ không trực tiếp quản lý hàng ngày, nhưng phải đảm bảo PCBU tạo 
ra môi trường làm việc an toàn, thông qua việc cung cấp các nguồn lực, tạo ra và thực thi 
các quy trình và thủ tục, đồng thời xem xét các nguy cơ, sự cố và biện pháp kiểm soát. 

Hãy tham khảo mục 27(5) Đạo luật WHS để biết danh sách các yêu cầu về nghĩa vụ  
bảo toàn. 

Tại sao có bổn phận viên chức?  
Các viên chức có thể có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách suy nghĩ và trách nhiệm giải trình 
của doanh nghiệp hoặc thực thể thông qua các trách nhiệm công ty, quyết định và hành  
vi của họ. Các viên chức có bổn phận sử dụng bổn phận bảo toàn bởi vì họ đưa ra các 
quyết định đầu tư và chính sách có thể ảnh hưởng đến kết quả về sức khỏe và an toàn  
tại nơi làm việc.
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Tham gia việc đưa ra quyết định có nghĩa là gì?
Đưa ra quyết định là hành động hoặc quy trình quyết định một điều gì đó, một mình hoặc 
cùng với người khác.

Viên chức có thể được coi là người tham gia quy trình đưa ra quyết định bằng cách đóng 
góp hoặc đưa ra quyết định. Trên cơ sở đó, cá nhân chỉ chịu trách nhiệm đề xuất hoặc áp 
dụng các quyết định đó sẽ không phải là viên chức. 

Một phần lớn (đáng kể) của doanh nghiệp hoặc thực thể là gì? 
Liệu một quyết định có ảnh hưởng đến một phần lớn doanh nghiệp hay thực thể hay 
không chỉ có thể được đánh giá theo từng trường hợp cụ thể. Việc đánh giá có thể bao 
gồm xác định xem các quyết định:

 • cấp cao hoặc chiến lược 
 • ảnh hưởng đến một số đông người
 • lớn về tài chính (bao gồm chi phí ban đầu và chi phí duy trì)
 • ảnh hưởng đến các hoạt động cốt yếu và ở mức độ nào.

Viên chức có thể bị khép tội theo luật WHS hay không? 
Viên chức có thể bị khép một số tội theo luật WHS nếu họ không làm tròn nghĩa vụ bảo toàn.

Liệu thiện nguyện viên có thể là viên chức?
Để thiện nguyện viên trở thành viên chức liên quan đến các bổn phận WHS, tổ chức thiện 
nguyện phải đáp ứng định nghĩa về PCBU. Điều này có nghĩa là tổ chức phải tuyển dụng ít 
nhất một người lao động được trả lương. Thiện nguyện viên của PCBU có phải là viên chức 
hay không sẽ phụ thuộc vào sự tham gia và tầm ảnh hưởng của họ đối với tổ chức đó. 

Thiện nguyện viên có thể là viên chức nếu họ:

 • là thành viên của trong hội đồng quản trị hoặc ủy ban của tổ chức
• họ đưa ra hoặc tham gia đưa ra các quyết định có ảnh hưởng đến toàn bộ, hoặc một 

phần lớn của tổ chức 
• họ có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến tình hình tài chính của tổ chức.  

Xem Tài liệu hướng dẫn về sức khỏe và an toàn lao động dành cho các tổ chức thiện nguyện 
để biết thêm thông tin.  

Thiện nguyện viên làm nhiệm vụ viên chức có bổn phận sử dụng nghĩa vụ bảo toàn,  
nhưng không thể bị truy tố vì không làm tròn nghĩa vụ đó. Xem Các trách nhiệm của  
người lao động và những người khác tại nơi làm việc để biết thêm thông tin. 

Muốn biết thêm thông tin, hãy đọc Tài liệu hướng dẫn diễn giải: Bổn phận về an toàn 
và sức khỏe của viên chức.  

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. 
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