
ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG
Nhận thức về an toàn – Điều kiện tiên quyết cho một nguồn nhân lực chất lượng

TẠI SAO PHẢI ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG?
An toàn lao động (ATLĐ) hiện đang là vấn đề nóng bỏng của xã hội khi các vụ tai nạn lao động  thường xuyên xảy 
ra tại các công trường, nhà máy, doanh nghiệp… Việc đảm bảo An toàn tại nơi làm việc là hết sức cần thiết. Do đó, 
Pháp luật quy định rõ tất cả các Doanh nghiệp dù hoạt động trong lĩnh vực gì cũng đều phải tổ chức Huấn luyện An 
toàn lao động cho người lao động, kể cả người học nghề, tập nghề, thử việc,…      

Cơ sở pháp lý:

Luật An toàn lao động ngày 25/06/2016;

Nghị định 37/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ  sinh lao động về bảo hiểm 
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc;

Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động;

Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định 
kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Giúp Doanh nghiệp phòng tránh tai nạn lao động và nâng cao ý thức cũng như tinh thần tự giác của người lao động.

Tối đa hiệu quả hoạt động và năng suất lao động của tổ chức, doanh nghiệp.

Người tham gia khóa huấn luyện ATLĐ sẽ nắm rõ những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn:

+ Các khái niệm về: sự an toàn, yếu tố nguy hiểm, mức độ rủi ro, sự cố, tai nạn lao động;…

+ Các nguyên nhân căn bản gây nên sự cố và tai nạn lao động;

+ Các bước xử lý cơ bản khi xảy ra sự cố hay tai nạn…

Đảm bảo sức khỏe, tài sản của mỗi nhân viên nói chung và của công ty nói riêng.

Góp phần duy trì sự phát triển toàn diện bèn vững và lâu dàu của tổ chức, doanh nghiệp.

Với các đơn vị huấn luyện lần đầu: Thời gian và 
chương trình đào tạo theo đúng quy định tại điều 
18, điều 19 và điều 20 Nghị định số 
44/2016/NĐ-CP.

Với các đơn vị huấn luyện định kỳ: Ít nhất 02 
năm/lần kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận huấn 
luyện, thẻ an toàn lao động, người được huấn 
luyện phải tham gia dự khóa huấn luyện để ôn lại 
kiến thức và cập nhật kiến thức, kỹ năng về ATLĐ. 
Thời gian huấn luyện ít nhất bằng 50% thời gian 
huấn luyện lần đầu.

ĐỐI TƯỢNG PHẢI ĐÀO TẠO ATLĐ?

ĐÀO TẠO ATLĐ MANG LẠI LỢI ÍCH GÌ CHO DOANH NGHIỆP & NGƯỜI LAO ĐỘNG?

NỘI DUNG ĐÀO TẠO
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Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh 
lao động

Người lao động không thuộc các nhóm 1,2,3 và 5; bao gồm cả người học nghề, thử 
việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động

Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động

Người làm công tác y tế

An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động. 



HỎI & ĐÁP
     Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định người sử dụng lao động có nghĩa vụ gì về an toàn, vệ sinh 
lao động?

a. Xây dựng, tổ chức thực hiện và chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong việc bảo  đảm an toàn, 
vệ sinh lao động tại nơi làm việc thuộc phạm vi trách nhiệmcủa mình cho người lao động và những người 
có liên quan; 

b. Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn các quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh 
lao động; trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ lao động bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện việc 
chăm sóc sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; thực hiện đầy đủ chế độ đối với người bị tai nạn 
lao động, bệnh nghề nghiệp chongười lao động;

c. Cử người giám sát, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy trình, biện pháp bảođảm an toàn, vệ sinh lao 
động tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật;

d. Bố trí bộ phận hoặc người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; phối hợp với Ban chấp hành công 
đoàn cơ sở thành lập mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công 
tác an toàn, vệ sinh lao động;

e. Thực hiện việc khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghền ghiệp, sự cố kỹ thuật 
gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng; thống kê, báo cáo tình hình thực hiện công tác an toàn, 
vệ sinh lao động; chấp hành quyết định của thanh tra chuyên ngành về an toàn, vệ sinh lao động;g. Lấy ý 
kiến Ban chấp hành công đoàn cơ sở khi xây dựng kế hoạch, nội quy, quytrình, biện pháp bảo đảm an 
toàn, vệ sinh lao động.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN
Vui lòng truy cập:
     Website: www.vnce.vn

LIÊN HỆ
Để biết thêm chi tiết về dịch vụ và những 
thông tin khác. Vui lòng liên hệ VNCE:

Qua Hotline: 1800.6083
Qua Email: vnce@vnce.vn

TẠI SAO LỰA CHỌN DỊCH VỤ
CỦA VINACONTROL CE?

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Chuẩn bị đào tạo:
- Thời gian + Địa điểm;
- Giảng viên + Bài giảng;
- Cơ sở vật chất (Máy chiếu, tài liệu...).

CẤP QUYẾT ĐỊNH/GIẤY CHỨNG NHẬN/
THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Đăng ký đào tạo

Ký hợp đồng

Tiến hành đào tạo

Vinacontrol CE là 1 trong 10 đơn vị đầu tiền 
trên cả nước được Cục An toàn – Bộ Lao 
động Thương binh và Xã hội chỉ định thực 
hiện đào tạo an toàn lao động cho cả 6 
nhóm đối tượng.

Chất lượng giảng viên: dày dặn kinh 
nghiệm về ATLĐ, có tâm huyết và có chứng 
chỉ giảng viên do Cục ATLĐ cấp. 

Bài giảng được xây dựng đúng theo 
chương trình khung quy định tại nghị định 
44/2016/NĐ-CP và hướng tới nhu cầu của 
học viên.

Đào tạo toàn quốc với chi phí hợp lí.

Hồ sơ lưu theo đúng quy định của pháp 
luật.


