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Kinh gui: 
- Các tó chrc dËch vu huân luyên an toàn. vê sinh lao dÙng: 

Ngroi huân luyên an toàn. vê sinh lao dÙng 

Thue hien Churong trinh muc tiêu Giáo duc nghê nghiêp Viec làm và An 
toàn lao dông da dugc BÙ Lao dÙng - Thumg binh và Xä hÙi phè duyÇt nám 

2020. Bo Lao dÙng - Thuong binh và Xâ hÙi tó chúc HÙi thi "Nguiri Huân luyên 
an toàn. vÇ sinh lao �ông giói toån quóc n�m 2020". 

HÙi thi nh�m muc nâng cao chát luong công tác huán luyên tai các doanh 

nghiÇp. co so, tô chéc dich vy huán luyen an toàn, vÇ sinh lao �Ùng. �ông thi 

tao co hÙi dë các doanh nghiÇp, cán bÙ. nguöi làm công tác huán luyên an toàn. 

vÇ sinh lao dÙng trong các doanh nghiÇp, co só giao luu, hoc hói và chia sé kinh 

nghiÇm, kiên thée, ký n�ng nghiÇp vy huân luyÇn vê ATVSLÐ trong các doanh 

nghiÇp, co sò. 

1. Thoi gian nhn bài và t chíre thi so khào: Các co quan. dom viË, thi 
sinh ��ng ký, gëi nÙi dung bäi då thi då kiên (nêu có) vê Ban tô chéc (theo m�u 

kèm theo t¡i Công vän này) të ngày 15/10 �ên ngày 15/11/2020 tai �Ëa chi Cuc 
An toàn lao �Ùng - BÙ Lao �Ùng, Thuong binh và Xä hÙi- Lô D25, Tru sß liên co 

quan BÙ Lao �Ùng, Thuong binh và Xã hÙi, Ngo 7 Tôn Thât Thuyét, Hà NÙi 
ho·c theo �Ëa chi email: hoithinguoihuanluyen@gmail.com. 

2. Thoi gian to chéc Chung két hÙi thi dy kién: vào ngày 28-29/11/2020 
3. Dja diém dy kién to chrc chung kêt hÙi thi: Tai Mièn Bàc (Ban to 

chuc hÙi thi së có thông báo chi tiét dia �i¿m tô chéc thi). 
De nghË các To chúc dËch vu huân luyÇn an toàn, vÇ sinh lao dÙng và 

Nguoi huán luyÇn an toàn, vÇ sinh lao dÙng däng ký, cu nguoi tham gia HÙi thi. 

)iéu kiÇn dáng ký då thi và các nÙi dung chi tiêt cça HÙi thi theo Qui chè. 

the lé hoi thi duoc ban hành kèm theo Công van này. 



Thong tin chi tiêt, �Ã nghË liên hÇ: Cuc An toàn lao �Ùng, Tòa nhà làm viÇc 
liên co BÙ Lao �Ùng - Thuong binh và X� hÙi, Ngö 7 Tôn Thât Thuyêt, Quân 

Câu Giay. Thành phô Hà NÙi (�âu môi liên hÇ: Bà Vk ThË Quýnh - Chuyên viên 

phong Phòng Huân luyên và Thông tin an toàn, vÇ sinh lao �Ùng (Tel: 

024.39362922 /0915888086). 

Trân trong cam on./,. 
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