CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG
TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN AN
TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Số: 15 /ATLĐ-TTHL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-ATLĐ ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Cục
trưởng Cục An toàn lao động và Quyết định phê duyệt kế hoạch tổ chức lớp
huấn luyện nghiệp vụ kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động của Cục An
toàn lao động cho phép Trung tâm huấn luyện An toàn vệ sinh lao động tổ chức
lớp huấn luyện nghiệp vụ kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động cho các đối
tượng từ 1 đến 22.
Căn cứ Quyết định số: 07/QĐ-ATLĐ ngày 15 tháng 01 năm 2016 của
Cục trưởng Cục An toàn lao động về việc giao nhiệm vụ tổ chức huấn luyện
nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.
Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động thông báo tuyển sinh lớp
huấn luyện nghiệp vụ kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động cho các đối
tượng từ 1 đến 22 với các Chương trình cụ thể như sau:
1. Đơn vị huấn luyện: Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động,
Cục An toàn lao động.
2. Địa điểm, thời gian của khóa huấn luyện:
- Thời gian khai giảng: 8h00’ngày 14/3/2016.
- Địa điểm: Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ và dịch vụ văn hóa, Thể
thao du lịch. Địa chỉ: 35 Trần Quốc Toản, phường 8, Quận 3, TPHCM.
3. Thông tin chung về khoá huấn luyện:
Khóa huấn luyện được chia thành 02 lớp gồm:
- Lớp 01: Kiểm định viên nồi hơi, thiết bị chịu áp lực-Hệ thống thiết bị áp
lực cho các học viên đăng ký tham gia huấn luyện các đối tượng từ 1 đến 9
thuộc Danh mục Thông tư 05/2014
/TT-BLĐTBXH.
- Lớp 02: Kiểm định viên thiết bị nâng - thang máy cho các học viên đăng
ký tham gia huấn luyện các đối tượng từ 10 đến 22 thuộc Danh mục Thông tư
05/2014/TT-BLĐTBXH.
a) Chương trình, nội dung huấn luyện lớp kiểm định viên nồi hơi, thiết bị
chịu áp lực:
- Phần lý thuyết chung.

- Nghiệp vụ kiểm định nồi hơi và bình áp lực.
- Nghiệp vụ kiểm định hệ thống các thiết bị áp lực.
b) Chương trình, nội dung huấn luyện lớp kiểm định viên thiết bị nâng thang máy:
- Phần lý thuyết chung.
- Nghiệp vụ kiểm định thiết bị nâng (cần trục, cầu trục, cổng trục, pa
lăng, xe nâng hàng, xe nâng người, …)
- Nghiệp vụ kiểm định thang máy, thang cuốn, băng tải chở người, máy
vận thăng.
4. Số lượng học viên: 80 học viên/lớp.
5. Kinh phí: Kinh phí cho 01 học viên tham gia 1 lớp học là:
TT
Nội dung
Kinh phí (VNĐ)
1
2

3

4

5

6

Lý thuyết chung/Áp dụng cho tất cả học viên (24
tiết)
Nghiệp vụ kiểm định nồi hơi và bình chịu áp lực/
Các học viên đăng ký huấn luyện nghiệp vụ
kiểm định đối với các đối tượng số 1, 2, 4, 5, 6
thuộc danh mục thông tư số 05/2014/TTBLĐTBXH (40 tiết)
Nghiệp vụ kiểm định hệ thống các thiết bị áp
lực/ Các học viên đăng ký huấn luyện nghiệp vụ
kiểm định đối với các đối tượng số 3, 7, 8, 9
thuộc danh mục thông tư số 05/2014/TTBLĐTBXH (48 tiết)
Nghiệp vụ kiểm định thang máy, thang cuốn,
băng tải, máy vận thăng/ Các học viên đăng ký
huấn luyện nghiệp vụ kiểm định đối với các đối
tượng số 20, 21, 22 thuộc danh mục thông tư số
05/2014/TT-BLĐTBXH (48 tiết)
Nghiệp vụ kiểm định các thiết bị nâng/ Các học
viên đăng ký huấn luyện nghiệp vụ kiểm định
đối với các đối tượng từ 10 đến 19 thuộc danh
mục thông tư số 05/2014/TT-BLĐTBXH (60
tiết)
Chi phí sát hạch

2.000.000/1
học
viên
2.500.000/ 1 học
viên

3.000.000/ 1 học
viên

3.000.000/ 1 học
viên

4.000.000/ 1 học
viên

500.000/1học
viên/1 modul

Tổ chức, cá nhân nộp tiền trước khi nhập học bằng tiền mặt hoặc chuyển
khoản theo số lượng học viên và nội dung môn học đăng ký thực tế.
Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Huấn luyện An toàn - vệ sinh lao động
Số tài khoản: 102010000109060

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi
nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội
6. Đăng ký dự học: Các đơn vị có nhu cầu gửi học viên tham gia xin liên
hệ:
Phòng An toàn Mỏ - Hoá chất - Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao
động, Cục An toàn lao động.
Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà Liên cơ Bộ lao động Thương binh và Xã hội, Lô
D25, đường Tôn Thất Thuyết, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội.
ĐT: 04.3734.7794 - Fax: 04.3734.4220.
Di động: 0904.118.799 (Hồ Cảnh Phương – Phụ trách phòng).
Email: hocanhphuong@gmail.com
Hoặc tìm hiểu thêm trên trang Website: www.huanluyenantoan.gov.vn
Thời gian đăng ký trước ngày 06 tháng 3 năm 2016.
GIÁM ĐỐC

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH
KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG NĂM 2015
Tên cơ quan :………………………………………………………………………………………...Mã số thuế :………………………………………….
Địa chỉ :…………………………………………………………………………………………….. Điện thoại:…………………… Fax: ………………..
Tên người liên hệ :………………………………………………………………...Bộ phận :……………………………………………………………….
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