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Khóa học 

HUẤN LUYỆN ATLĐ & VSLĐ 

(Cấp thẻ ATLĐ &VSLĐ các nhóm: 1,2,3,4 )  

Thời gian học: từ 2 ngày - 6 ngày. 

Học ngày: 2 ca (Sáng – Chiều)  Học lý thuyết kết hợp thực hành ngay tại xưởng. 

 NỘI DUNG HỌC: 

 Hệ thống chính sách, pháp luậtvề an toàn, vệ sinh lao động. 

 Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy 

định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo 

đảm an toàn, vệ sinh lao động; phân định trách nhiệm và giao quyền hạnvề công tác an toàn, vệ 

sinh lao động; văn hoá an toàn trong sản xuất, kinh doanh; kiến thức cơ bản và yếu tố nguy hiểm, 

có hại , biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế 

hoạch an toàn, vệ sinh lao động hàng năm; phân tích đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng 

cứukhẩn cấp …vv. 

 Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; nội quy an toàn lao 

động, vệ sinh lao động. 

 Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại; quy 

trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, 

vệ sinh lao động. 

 Thực hành sử dụng các thiết bị, máy và xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình thực 

hiện nhiệm vụ. 

 ĐỐI TƯỢNG HỌC: 

Những người muốn hành nghề chuyên trách hoặc bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh 

lao động; người lao động đang làm việc ở các đơn vị, Cty trong và ngoài ngành xây dựng muốn 

có chuyên môn để phòng ngừa tai nạn nghề nghiệp xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ . 

 CƠ HỘI VIỆC LÀM (các vị trí trong tương lai): 

 Bảo đảm điều kiện, yêu cầu làm việc trong các đơn vị sản xuất, thi công. 

 Thực hiện các công việc của nghề trong lĩnh vực huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. 

 Tư vấn cho cho đơn vị xây dựng hệ thống quản lý về an toàn lao động, vệ sinh lao động. 

 Giám sát, tuyên truyền về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở các đơn vị trong và ngoài 

ngành xây dựng. 

 HỌC PHÍ KHOÁ HỌC (Bao gồm giờ học, cấp chứng chỉ, tài liệu học tập, vật tư và thiết 

bị thực hành). 

 Nhóm 1,3,4: 500.000đ/1 học viên 

 Nhóm 2: 2.000.000/1 học viên 

 Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Trung tâm đào tạo TH-ƯDCNXD Lầu 1 dãy nhà A. 

 Điện thoại liên hệ: - Giám đốc. Vũ Sĩ Tuấn. 0907361709. 

                               - P.Giám đốc. Nguyễn Văn Quý. 0906834219. 
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