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 Trung tâm Huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động trực thuộc Cục An toàn lao 

động được thành lập theo Quyết định số: 1176/2004/QĐ-BLĐTBXH ngày 

16/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trung tâm có đội 

ngũ giảng viên, cộng tác viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy về 

ATVSLĐ, đã phối hợp với nhiều địa phương, tập đoàn, Tổng công ty trong cả 

nước tổ chức nhiều khóa Huấn luyện, đào tạo về an toàn vệ sinh lao động đạt chất 

lượng và hiệu quả tốt góp phần nâng cao nhận thức cho mọi đối tượng về công tác 

an toàn vệ sinh lao động, hạn chế tình hình tai nạn, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo sức 

khỏe và cải thiện điều kiện lao động cho người lao động. 

Triển khai thực hiện hướng dẫn theo điều 7 tại Thông tư số: 27/2013/TT-

BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

về việc quy định công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, Trung 

tâm Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động được Cục An toàn lao động chỉ định là 

đơn vị được phép tổ chức huấn luyện giảng viên về an toàn lao động, vệ sinh lao 

động. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao 

động của các tổ chức, doanh nghiệp cho Người lao động, Trung tâm dự kiến tổ 

chức lớp huấn luyện giảng viên an toàn lao động, vệ sinh lao động, cụ thể: 

1. Tên khóa huấn luyện: Giảng viên an toàn lao động, vệ sinh lao động 

2. Thời gian huấn luyện: 05 ngày học và 02 ngày thi sát hạch  

3. Thời gian tổ chức: Dự kiến từ 4-10/4/2016. 

4. Chương trình huấn luyện: Đã được Cục An toàn lao động phê duyệt  

5. Địa điểm huấn luyện: 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 

6. Kinh phí thực hiện (bao gồm chi phí giảng viên, xây dựng chương trình, 

tài liệu, văn phòng phẩm, hội trường,...): 4.500.000 đồng/học viên (Nộp tiền tại lớp 

học). 



7. Học viên tham dự khóa huấn luyện đạt yêu cầu theo quy định sẽ được cấp 

giấy chứng nhận giảng viên an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp. 

8. Điều kiện cấp giấy chứng nhận giảng viên: Ngoài việc sát hạch đạt yêu 

cầu thì học viên cần có những điều kiện sau: 

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động đối với 

những học viên học tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật và 7 năm đối với những 

trường hợp còn lại 

- Tốt nghiệp trình độ từ đại học trở lên 

(Lưu ý: Học viên tham dự khóa học cần nộp: Sao y công chứng chứng minh thư 

nhân dân; sao y công chứng văn bằng chuyên môn; xác nhận số năm kinh nghiệm 

về lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động, 02 ảnh 3x4. Học viên khi đi học mang theo 

máy tính xách tay để chuẩn bị bài tập và bài sát hạch). 

9. Đối với Đơn vị cử học viên đi học về để thành lập tổ chức dịch vụ huấn 

luyện yêu cầu phải có Công văn gửi Trung tâm về việc xác nhận việc thành lập tổ 

chức dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, xác nhận danh sách đăng ký 

tham gia lớp huấn luyện là Người lao động trong biên chế hoặc hợp đồng lao động 

có thời hạn từ 12 tháng trở lên của đơn vị và những học viên đó sẽ được tổ chức sát 

hạch riêng. 

Trung tâm kính đề nghị quý đơn vị quan tâm cử bộ phận chuyên môn phối 

hợp chiêu sinh và tổ chức khóa huấn luyện đạt kết quả. Mọi chi tiết xin liên hệ với 

Mr. Phương ĐT: 0904 118 799; Email: hocanhphuong@gmail.com./. 

 Xin trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;   

- Lưu VT.                      

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


