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Churong 
NHONG QUY DINH CHUNG 

DiÁu 1. Mue �ich, yêu câu và pham vi áp dyng 
1. Muc dich 
- HÙi thi "Nguoi huân luyên vê an to£n, vÇ sinh lao �Ùng (ATVSLÐ) giói 

toàn quóc n�m 2020" duge tô chúc nhâm nâng cao chât lung công tác huan luyên 
tai các doanh nghiÇp, co so, tó chúc huân luyÇn theo yêu câu cça Luât ATVSLÐ. 

Tao co hÙi dê các doanh nghiÇp, cán bÙ, nguòi làm công tác hu£n luy�n 
ATVSLÐ trong các doanh nghiÇp, co so giao luu, hÍc hoi và chia sé kinh nghiÇm, 
úmg dung công nghÇ 4.0, kiên théc, ký n�ng nghiêp vy huân luyên vê ATVSLÐ có 

hieu quà, thiêt thue hon trong các doanh nghiÇp, ca so. 
2. Yeu cau: 
- Tô chéc HÙi thi �åm bào trang trong, thiêt thåc, hiçu quà. NÙi dung thi 

bám sát chuong trinh khung huân luyÇn, cp nht, bám sát Lut An toàn, vÇ sinh 
lao dÙng và các v�n bàn huóng dán thi hành; các qui chuân, tiêu chuân ky thut ve 

ATVSLÐ và dièu kiÇn sån xuât cua doanh nghiÇp, co so. 
- ViÇc tô chéc HÙi thi phäi dugc thurc hiÇn nghiÁm túc, chinh xác, công báng 

và minh bach. 
3. Pham vi áp dång: 
- Quy ché này áp dung cho HÙi thi "Nguoi làm công tác huân luyÇn 

ATVSLÐ giói toàn quôc n�m 2020". 
Ban to chúc, ban giám kh£o, các tiêu ban, tó thu ký, các thi sinh khi tham 

gia HÙi thi phài thuc hiÇn �ây �ü các quy �Ënh cça Quy chê này. 

Diêu 2. Dôi tuong, �iêu kiÇn dy thi 

Nhung thí sinh tham gia HÙi thi "Nguoi làm công tác huân luyÇn ve 

ATVSLÐ gioi toàn quôc n�m 2020" phài �am bào các dieu kiÇn, tiêu chuân sau 
- Là nguoi làm công tác huân luyÇn vê ATVSLÐ, dáp úng các tieu chuàn 

nguoi huân luyÇn phù hop theo qui dËnh t¡i NghË �Ënh 140/2018/NÐ-CP ngày 
8/10/2018 cua Chính phç sua dôi bô sung các NghË dËnh liên quan dên �ieu kiÇn 
dáu tu kinh doanh và thù tuc hành chính thuÙc ph¡m vi quan lý nhà nuóc cua BÙ 

Lao dÙng-Thuong binh và Xå hÙi (Có phå luc chi tiêt kèm theo) 
- Khóng vi pham ký luat lao dÙng; châp hành nghiêm qui chè và sr dieu hành 

ia Ban tó chúc. 
Sir dure duce cic hiet bi ho rg huân luyÇn 

hye, mv, thiêt bË và nguroi hô try huân luyçn 



1) Trang phåc thi do các thí sinh tu chon, phù hop vÛi nÙi dung thi và b£o dám trang trong, phù hop, lich su. 
2) Máy. thiêt bË, phrong tiÇn huân luyÇn: Ban Tô chéc së bô trí các máy, thiêt bË huân luyÇn co bàn (máy tính, máy chiêu, bút chiêu, âm thanh...) t¡i �Ëa �iêm thi. Thi sinh có thê mang theo các máy. thiêt b/ hô tro huân luyên khác �ê minh hoa, ho tro cho phân thi cça minh nhur thiêt bË so câp céu, phuong tiÇn bào vÇ cá nhân, bút chiêu. tài liçu, ân phâm trg giäng... 3) Thi sinh tham du hÙi thi: có thê së dång thêm ngui hÑ tro huân luyÇn. Chrong II 

NOI DUNG THI VÀ CÁCH CHÁM DIÉM THI 

A. NOI DUNG THI VÀ CO CÁU GIÅI THUÖNG 
I. Các nÙi dung thi 

Hoi thi "Ngudi huân luyÇn vê ATVSLÐ giöi toàn quôc" vê ATVSLÐ gôm các cum chuyên dê chính nhu sau: 
1. Chuven dé chung chinh sách, pháp lut ve ATVSLD/ �ánh giá rüi ro, phrong pháp cài thiÇn dieu kiÇn lao dong/ NghiÇp vu cóng tác tu kiém tra, công tác diêu tra, thông kê, báo cáo tai ngn lao dong. 2. Chuyen dê an toàn co khi. 

3. Chuyên �e an toàn diÇn. 
4. Chuyen de an toàn xây dung. 
5. Chuyên dé ATVSLÐ trong sù dung hóa chât/ ATVSLÐ trong không gian hgn ché. 
6. Chuyên dé ch�m sóe súc khöe, phông chông bÇnh nghê nghiÇp, sa cáp ciu. 
7. Chuyen dé an toàn khai thác khoáng san 
8. Các cum chuyên de khác: Ngoài các cum chuyên de chính nêu trên các thi sinh có thê d�ng ký các cum chuyên dë khác phù hop vÛi chuyên môn,nghiép vå cça minh. 

II. Ve co c¥u gi£i: Mõi chuyên �ê bao gôm các giài A, giài B, giäi C và giài Khuyen khích. 
1. Tông co câu giài thuong: HÙi thi nguoi huân luyÇn ATVSLÐ giôi toàn 

guoc n�m 2020 cu thê nhu sau: 
STT 

Giäi A 
So lurong 

15 
Giai B 15 
Giài C 20 

30 Giài Khuyên khích 
2. Qui tãc xét giài, xêp lo¡i giäi thröng: Các thi sinh �uoe xét giài tai khoan 1, måc II yêu câu phåi d¡t trên 50 diêm và xét giài theo nguyên t�c xét t 

trên xuong nh�m dàm bào các hang myc giài và tông co câu, sô lugng giài thuong. Du 4. Nhi dung th thi ian thi, thang diêm 
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Thoi an Sô luryng câu Diêm tôi 
thiltrinh bày höi giám 
bài giäng 

STT Noi dung thi 

da 

kh£o trao 
doi, sát hach/ 
moi bài thi 

Huân luyÇn nÙi dung hÇ 
thong chính sách, pháp lut 

vê ATVSLÐ 

Moi giám 
khào hoi tôi 30 phút 100 diêm 
da là 2 câàu. 

Huan luyên nÙi dung nghiÇp| 
vu công tác ATVSLÐ/ kiÃn 
thúc co bàn vê ATVSLÐ 

Moi giám 
khão hoi toi 30 phút 100 diêm 
da là 2 câu. 

Huân luyÇn lý thuyét chuyên 
ngành 

Moi giám 
khào hoi toi 30 phút 100 diem 3 

da là 2 câu 
45 phút, 

bao gôm cå Huan luyen no Sa nÙi dung phän Mõi giám 

Huan luyÇn nÙi dung chuyên 
môn vê y tÁ lao �Ùng/ So nÙi dung phân 

câp ciru (Yêu câu phäi bao 
gom cå nÙi dung phân thrc 
hành 1 bài thuc hành vê so 

Moi giám 
khão hoi tôi 

thuc hành ve 
so câp câp 
ciu do hoc 

viên �äng ký, 

lya chon 

100 diêm 2 

�a là 2 câu. 

câp cru) 

2. Thang diêm �ánh giá 

Thang diem 
(Tói �a 100 diêm) 

STT Noi dung �ánh giá 

Bài giàng phù hop,�úng dôi tugmg 
huân luyên 10 1 

Kêt cau bài giàng hãp lý, nÙi dung dây 
du, sáng tao, có liên hÇ, g�n vÛi thrc 

te cua doanh nghiÇp, co sß 
30 
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Kiên thue, hiêu biêt chuyên såu vê bài 

giàng 
3 30 

Ky näng huân luyÇn (phuong pháp 
huan luyen, ký n�ng thuyêt trinh, tu 

vân, huróng dan, thông tin, tuyên 
truyên vê ATVSLÐ, xu lý tinh huong. 

giao luu hoc viên, �·t vân �é..) 

4 20 

Thiét ké bài giàng (kù näng sù dång 
các phuong tiÇn hôtrg huân luy¢n, 

sù dung phông chï, màu chï: 

powerpoit, video, ành... dê nhin, ro 

chï, cuôn hút, ân tugng..) 
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Dieu 6. Cách tính �iêm các phân thi. 
Diem các phân thi láy 02 chï só sau dáu thp phân và có làm tròn. Diêm thi 

se là dièm trung binh cÙng cça các thành viên Ban giám kháo. Këp h¡ng thi së láy 
tir cao xuóng tháp o mõi hang muc giäi và phù hop vói co càu giái. 

Chrong II 
NHIEM VY, TRÁCH NHI�M CÚA BAN TÓ CHÚC, BAN GIÁM KHÁO, 

TO THUKY, BO PHAN GIÜP VI�C 

Dièu 8. Ban TÕ chéc, Ban Giám khão, TQ thr ký, BÙ phn giúp viÇce 
1. Ban To chéc (BTC):
Chju trách nhiÇm to chéc thyc hiÇn HÙi thi "Nguroi huán luyên vÁ an toàn, 

vÇ sinh lao �Ùng (ATVSLÐ) giôi toàn quoc n�m 2020" theo dúng các quy dinh 
trong Quy chê này và các vän bàn khác có lien quan. 

- Giai quyét các khiéu nai, tó cáo và tät cà các vän �ê phát sinh trong quá 
trinh to chúc HÙi thi. 

Dya vào kêt quå HÙi thi Ban Giám kháo tong hop kêt quá giäi thuömg 
- Can cú thành tích cça các cá nhân, �é xuât trao giäi cho các cá nhân �¡t 

giäi trong HÙi thi. 
- Chuan bi, bó tri, kiêm tra các dièu kiÇn. co sö vt chái, máy, các thiêt bi 

giang day, các buóc chuân b/ cho HÙi thi. 
- Chuan bi các bàng châm �iêm, phiêu diêm. 

Báo mât két quå �iÁm thi cho �én khi Ban tó chúre cong bô giäi. 
2. Ban Giám kh£o (BGK): 

Ban giám khão chia làm các to chuyên môn phù hop vÛi các chuyên dë, moi 

tó bao gom ít nhát 2 giám kh£o có chuyên môn phù hãp, kinh nghiÇm. 
- BGK chiutrách nhiÇm thóng nh¥t, xây dung thang diém chi tiêt cho các 

dhng dánh giá neu tai Diê ?, khoán 2 cça Qui chê nay 



- Các thành viên BGK chám thi dÙe lp trên phiéu châm diÁm cça Giám 
khào theo thang diêm dã durçe phê duyêt, b£o �àm khách quan, công bäng, chính 
xác và chËu trách nhiÇm cá nhân vê diêm châm cça minh. Ban giám khào ký tên 
trên moi phiÃu châm �iem và chuyên phiêu châm �iêm và các tài liÇu liên quan 
(néu có) cho Tó Thu ký sau mõi Phân thi. 

- Tp the BGK thào lun, xu lý nhïng truong hãp vuÛng m�c, phát sinh 

hoãc giïa các giám khào trong cùng hÙi �ông có su chênh lÇch quá 15 �iêm; nêu 
không thong nh¥t, Truomg Ban Giám khào kêt luân và chju trách nhiÇm vê kêt lun 
dó. 

- Chiu trách nhiÇm truóc Ban Tô chúc HÙi thi vè kêt quà châm thi. 

Báo mât kêt quà diêm thi cho �ên khi BTC công bô giái. 
3. To thr ký: 
- Tô Thur ký HÙi thi thrc hiÇn các nhiÇm vu do Truong ban Giám kháo phân 

công và To truong Tô Thu ký làm nhiÇm vu �iÁu ti¿t ho¡t �Ùng trong tó. 
- Phoi hop BTC, BGK, chuân bË b£ng châm �diem, phieu diêm, các v�n båán, 

tài liÇu liên quan �ên HÙi thi. 
- ChËu trách nhiÇm ghi l¡i b£ng �iÃm và láy l¡i phi¿u châm �iém và các tài 

liÇu liên quan cça các thành viên BGK sau mõi Phân thi. 
Tông hop �iêm thi cça các phân thi, các �Ùi thi, qu£n lý các giây tÝ liên 

quan dên HÙi thi... 
Bào mt kêt quà �iÁm thi cça các �Ùi cho �én khi BTC công bó giäi. 
Dieu 9. Ban Tô chéc, Ban Giám kh£o, TÞ thur ký và BÙ phn giúp viÇc cça 

HÙi thi duoc thành lp theo Quyêt dinh cça Cuc truong Cuc An toàn lao �Ùng và së 
ty giài thê sau khi hoàn thành nhiÇm vu. 

- Trong suot quá trinh thuc hiÇn nhiÇm vu t¡i HÙi thi, các thành viên cça Ban

To chúc, Ban Giám khåo, Tö thu ký và BÙ phn giúp viÇc phái deo th� do Ban Tô 
chúc phát hành (Cuc An toàn lao �Ùng chuán bi). DC 

UO 
Chuong IV 

KHEN THUONG VÀ XÜLÝ VI PHAM QUY CHÉ THI 
Dieu 10. Khen thurong 
Các thi sinh �¡t giài së dugre BÙ Lao �Ùng- Thuong binh và Xa hÙi c¥p 

Giày chúng nhn giäi thuöng và phân thuong cça Ban tó chéc tri giá nhu sau:

Tong s 
tien 

Sô 
STT Tên giäi thuong Mrc lrong 

giài 
thuong 

Ghi chú 

thwong thuong 
(dong) (dong) 

GIÁI CÁ NHÂN 

GIÅIA 15 2.000.000 30.000.000 

15 1.500.000 22.500.000 



GIÅIC 20 1.000.000 20.000.000 

GIÅI KHUYÉN KHÍCH 
II 

30 500.000 15.000.000 

GIAI TAP THÉ/ PHONG 
TRAO THI DUA 
Giài don vi có nhiêu thí sinh 

dat giài cao nhât 

01 2.000.000 2.000.000 

Giai don vj có �ông nguoi 

tham dr hi thi nhât 
Kinh phi giäi thuong chi cho HÙi thi do Cuc An toàn lao �ông chi theo quy 

dinh hien hành. Ngodi ra tùy theo dieu kiÇn và �è �Ùng viên các �Ùi thi, các doanh 
nghiep có thê hö tro, tài trg thêm vÁ giài thuÝng (néu có). 

Các truong hop khen throng khác ho·c các phát sinh trong công tác khen 
thuong sê do Ban To chúrc, Ban Giám kh£o tó chérc quyét �Ënh. 

Dieu 11. NÙi quy trong HÙi thi 
-Các thi sinh, các �on vi �äng ký thí sinh, danh sách thí sinh tham dy, tên 

chuyên de kèm theo nÙi dung bài giäng dr kién, gii vè Ban t chéc hÙi thi truóe 
ngày 15/11/2020 theo dja chi: Cuc An toàn lao �Ùng - B$ Lao �Ùng, Thuong binh 

và Xa hÙi- Lô D25, Tru só liên co quan BÙ Lao �Ùng, Thuong binh và X� hÙi, Ngo 

7 Ton Thát Thuy�t, Hà NÙi ho�c theo hòm thu: hoithinguoihuanluyen @gmail.com 
Truong hop pham quy không �uoc xét thuong: Các thí sinh tham gia thi

02 1.000.000 2.000.000 

không dúng qui dËnh t¡i �iÁu 2. 
Neu quá 10 phút sau khi BTC bô tri ljch thi mà thi sinh không có m·t t¡i 

hoi �ông thi thi së bË lo¡i khôi danh sách thi. 
Các thi sinh không duçc gây rôi, måt trt ty gây ành huong �¿n các thí sinh 

khác. 
- Các có dÙng viên cça các don vË không duge di l¡i 1Ùn xÙn và gây m¥t trt 

tr trong quá trinh di¿n ra HÙi thi. 
Dieu 12. Xi lý vi pham Quy chë thi 
Tåt cà các thí sinh tham dr HÙi thi nêu vi ph¡m các quy dËnh trong Quy chÃ này 

�eu phái lp biên bán và xù ly ký luât. Tuy theo múc �Ù vi ph¡m së bË xem xét xù 
ly bang các hinh théc cành cáo, trë �iêm ho·c huý bó két quà thi. 

Chrong V 

TÓ CHUC THrC HIEN 
Diêu 13. Trách nhiÇm cça các bén 

a) Cyc An toàn lao �Ùng: Phôi hop vÛi các Cuc, phòng, ban, các dÙi thi, các 

doanh nghiÇp. co sÝ có các �Ùi thi trong công tác chuán bi, xây dung chuong trinh, 
ké hogch, quy chê HÙi thi; môi d¡i biÃu tham dr hÙi thi; tham gia Ban tó chúc; Ban 
Giám khão hÙi thi. 

b) Các thí sinh, các don vË có thí sinh tham du hÙi thi: phôi hop vÛi Cyc An 

1oàn lao dÙng chuân bË các diêu kiÇn cân thiêt cho HÙi thi; tham gia Ban tô chúc, 
T cong ng, To thông tin truyèn thong (néu có); bÑ trí, sáp xép, chuân bj các dièu 

1n ho P, 1s0 vl håt cio thí sinh trong quá trinh to chue ôn, tap luyÇn; huy 
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kiÇn thoi gian, co sß vt chât cho thí sinh trong quá trinh to chúe ôn, tp luyÇn; huy 
dÙng cán bÙ công nhân viên tham du., có vk HÙi thi: hÑ rã giài thróng và các diêu 
kiÇn co sß vât chât, thiêt bË khác (nêu có), tham gia công tác truyên thông dê dàm 

bào hÙi thi dat hiÇu quä cao và có súe lan toa sâu rÙng trong toàn thê cán bÙ công 

nhân viên và cÙng dông./. 

TRUONG BAN TO CHUC 

NVETN 
Noi nhan: 

Cuc An toàn lao dÙng: 
Ban chi �¡o HÙi thi: 
Ban to chúe HÙi thi; 
Các dÙi dy thi; 
Luu: VT. 

YAN 
LAO DÔNG 
Wguyen Anh fho 

PHO CUC TRUONG EYC AN TOÀN LAO BONG 



PHr LrCc 
Tiêu chuân ngroi huân luyÇn an toàn, vÇ sinh lao �Ùng (Ban hành kèm theo Thê lé, Qui chê HÙi thi "Nguoi huán luyen vé an toàn, ve sinh 

lao dong giói toàn quoc n�m 2020") 

I. Tiêu chuân ngrdi huân luyn an toàn, vÇ sinh lao �Ùng theo qui djnh t¡i Dieu 22, 
Nghi dËnh 140/2018/NÐ-CP ngày 8/10/2018 cça Chinh phú séa �ôi bô sung các Nghj dinh 
liên quan �ên diêu kiÇn dâu tu kinh doanh và thù tuc hành chính thuÙc pham vi quån ly 
nhà nuóc cça BÙ Lao dÙng - Thuong binh và Xa hÙi duçc qui �inh nhu sau: 

1. Huan luyÇn hÇ thông chính sách, pháp luât vê an toàn, vÇ sinh lao �Ùng 
a) Nguroi có trinh �Ù të �¡i hÍe trß lên và có ft nhât 03 n�m làm công viÇec nghiên cúu, xây 
dung chính sách, pháp lut, thanh tra, kiêm tra, quàn lý vê an toàn, vÇ sinh lao �ông; 
b) Nguoi có trinh �Ù cao ��ng và có st nhât 04 n�m làm công viÇc nghiên céu, xây dyng 

chinh sách, pháp lut, thanh tra, kiêm tra, quån lý vê an toàn, vÇ sinh lao �Ùng. 
2. Huân luyên nÙi dung nghiÇp vs công tác an toàn, vÇ sinh lao �Ùng và nÙi dung kiên 
théc co bàn vê an toàn, vÇ sinh lao dÙng: 
a) Ngroi có trinh �Ù tù �¡i hÍc trò lên và có ft nhát 03 n�m làm công viÇc xây dårng ho·c 
to chéc triên khai vê công tác an toàn, vÇ sinh lao �Ùng 
b) Nguroi có trinh �Ù cao �äng và có ít nhât 04 n�m làm công viÇc xây dyng, tô chúc triên 
khai thuc hiÇn công tác an toàn, vÇ sinh lao �Ùng, 
c) Nguoi làm cóng tác an toàn, vÇ sinh lao �Ùng t¡i doanh nghiÇp không thuÙc �iém a, 
diêm b Khoàn này và có ít nhât 05 n�m làm công viÇc an toàn, vÇ sinh lao �Ùng. 
3. Huân luyÇn nÙi dung lý thuyêt chuyên ngành: 
a) Nguoi có trinh �Ù tië �¡i hÍc trß lên có chuyên môn phù hop vÛi chuyên ngành huán 
luyên và có it nhât 03 näm làm công viÇc xây dung, tó chúc trién khai thuc hiÇn công tác 
an toàn, vÇ sinh lao dông. 
b) Nguoi có trinh dÙ cao �âng có chuyên môn phù hãp vÛi chuyên ngành huán luyÇn vå có 
it nhât 04 n�m làm công viÇe xây dång, tô chúc triên khai thåc hiÇn công tác an toàn, vÇ 
sinh lao dÙng. 
4. Huân luyÇn thåc hành: 
a) Huân luyên thuc hành nhóm 2: Nguoi có trinh �Ù të cao d�£ng tro lên, phù hop vÛi 
chuyên ngành huân luyên, thông th¡o công viÇe thsrc hành �ôi vÛi máy, thiét bi, hóa ch¥t, 
cong viÇc dugc áp dång thuc hành theo chuong trinh khung huân luyÇn; 
b) Huan luyÇn thye hành nhóm 3: Nguoi có trinh �Ù tëù trung câáp tro lên phù hop vÛi 
chuyên ngành huân luyên; có ít nhât 03 n�m làm công viÇc có yêu câu nghiêm ng�t vê an 
toàn, vÇ sinh lao �Ùng, ho·c làm công viÇc có liên quan dên công tác an toàn, vÇ sinh lao 
�Ùng & ca so phù hãp vÛi công viÇc huân luyÇn; 
c)Huân luyÇn thåc hành nhóm 4: Nguoi có trinh �Ù trung câp ky thut tro lên, phù hãp 
vói chuyên ngành huân luyÇn ho·ãc nguôi có thÝi gian làm viÇc thrc tÃ it nhát 03 n�m 
trong chuyên ngành huân luyÇn; 
d) Huân luyÇn thåc hành so cru, câp céu tai n¡n lao �Ùng: Ngudi có trình �Ù të cao d�ng 
chuyên ngành y tro lên và có ít nhât 3 n�m kinh nghiÇm tryc tiêp tham gia công tác so 
cru, câp cu ho·c có trìinh �Ù bác s+ 
d) Nguoi làm công tác an toàn, vÇ sinh lao �Ùng t¡i doanh nghiÇp không thuÙc diêm a, b, c 

Khoàn này nhung có it nhât 04 n�m làm công viÇc an toàn, vÇ sinh lao �Ùng thì duoc huan 

luyên thyc hành theo quy dinh tai các diêm a, b, c Khoàn này phù hop vÛi kinh nghiÇm./. 
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