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Khóa học 

Lớp an toàn lao động năm 2018 
 

Theo nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều luật an toàn, 

vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an oàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 

động và quan trắc mội trường lao động. 

Theo thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16/6/2016 ban hành danh mục công việc có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 

Trường Cao đẳng Xây dựng Số 2 thông báo về việc tổ chức “Lớp an toàn lao động  năm 

2017” như sau: 

1. Thời gian: Thường xuyên mở lớp theo nhu cầu của doanh nghiệp 

2. Địa điểm: 

- 190 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Tp.HCM. 

- Tại doanh nghiệp. 

3. Thủ tục đăng ký   
- 02 ảnh cỡ 3x4 

- 01 CMND photo  

4. Nhóm công việc 

- Nhóm 1: Người làm công tác chỉ huy, quản lý (500.000đ/1 học viên). 

- Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 

vệ sinh lao động (600.000đ/1 học viên). 

- Nhóm 4: Người lao động không thuộc nhóm 1,2,3,5 và 6 (250.000đ/1 học viên). 

- Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao 

động (1.000.000đ/1 học viên) 

5. Nội dung huấn luyện cho từng nhóm công việc 

- Nhóm 1: (16 giờ) 

+   Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; 

+   Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động: Tổ chức bộ máy quản lý; phân định trách 

nhiệm và giao quyền hạn; nhận diện yếu tố nguy hiểm, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện 

lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh. 

- Nhóm 3: (24 giờ) 

+   Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; 

+ Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Chính sách, chế độ đối với người lao động; 

các yếu tố nguy hiểm và phương pháp cải thiện; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ 

sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy, biển báo, biển chỉ dẫn, phương 

tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu, phòng chống bệnh nghề nghiệp; 

+ Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư phát sinh 

các yếu tố nguy hiểm, phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro; quy trình làm việc, kỹ 

thuật an toàn, vệ sinh lao động 

- Nhóm 4: (16 giờ) 

KHAI GIẢNG 

HÀNG THÁNG 

http://hcc2.edu.vn/


                                                                 

Trường Cao Đẳng Xây Dựng Tp. Hồ Chí Minh (http://hcc2.edu.vn) 

+ Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Chính sách, chế độ đối với người lao động; 

các yếu tố nguy hiểm và phương pháp cải thiện; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ 

sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy, biển báo, biển chỉ dẫn, phương 

tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu, phòng chống bệnh nghề nghiệp; 

+ Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ 

sinh lao động tại nơi làm việc. 

- Nhóm 6: (28 giờ) 

+ Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; 

+ Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Chính sách, chế độ đối với người lao động; 

các yếu tố nguy hiểm và phương pháp cải thiện; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ 

sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy, biển báo, biển chỉ dẫn, phương 

tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu, phòng chống bệnh nghề nghiệp; 

+ Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư phát sinh 

các yếu tố nguy hiểm, phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro; quy trình làm việc, kỹ 

thuật an toàn, vệ sinh lao động; 

+ Kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên. 

6. Đội ngũ giảng viên 

Bên cạnh đội ngũ giảng viên của Trường có các cán bộ phụ trách công tác ANTLĐ giàu kinh 

nghiệm làm việc tại các đơn vị: Tổng công ty Xây dựng số 1; Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh 

doanh Địa ốc Hòa Bình... 

Thông tin liên hệ: 
 

190 Võ Văn Ngân Phường Bình Thọ Quận Thủ Đức 
Tel: 028.3722.4380 – 0976.582.929 (Ms.My) – 0937.462.486 (Ms.Mai) 

Cán bộ phụ trách: 0913.922.323 (Ms Dương) 
Email: trungtamcts.cdxd2@gmail.com 
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