
 

 



 

 

 

KHÓA HỌC KỸ NĂNG ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 

MÔI TRƯỜNG, SỨC KHỎE & AN TOÀN NGHỀ NGHIỆP 

 

 
Tất cả mọi công việc kể cả những công việc bình thường nhất mà hàng ngày chúng ta vẫn làm đều có những rủi ro 

hiện hữu hoặc tiềm ẩn, tuy nhiên mối rủi ro đó xuất hiện ở những mức độ khác nhau vì sự ảnh hưởng của nó khác nhau 

như một số ngành: 

 Làm việc với nguồn phóng xạ 

 Làm việc trên cao 

 Làm việc với các nguồn năng lượng 

 Làm việc với hóa chất 

 Làm việc trong không gian hạn chế 

 Làm việc trong ngành giao thông vận tải 

 Làm việc và tiếp xúc với các thiết bị nặng hoặc nâng cẩu 

 Công việc đào đất và khai thác mỏ 

“Khóa học kỹ năng đào tạo đánh giá chất lượng môi trường, sức khỏe & an toàn nghề nghiệp” cung cấp cho học viên 

kiến thức về pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực môi trường và an toàn lao động, nghĩa là đáp ứng các yêu cầu của Bộ 

Lao Động TBXH, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ y tế, Côn an PCCC và Bộ công thương. 

Thời lượng   03 ngày / 01 lớp 

Đối tượng 

học viên 

 Lãnh đạo các loại hình doanh nghiệp 

 Những nhà quản lý doanh nghiệp muốn biết để kiểm soát nhân viên 

 Cán bộ phụ trách lĩnh vực môi trường và an toàn sức khỏe nghề nghiệp. 

 Cán bộ quản lý nhà nước về môi trường và an toàn.  

Mục tiêu 

đào tạo 

Sau khi kết thúc khóa học này, học viên có thể: 

 Trang bị kiến thức tổng hợp về các vấn đề môi trường hiện nay con người đang đối mặt. 

 Hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và các hoạt động nhân sinh đang hủy hoại môi trường sống và các 

rủi ro, mối nguy ảnh hưởng trong hoạt động sản xuất. 
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 Nhận diện tất cả các khía cạnh môi trường, các mối nguy, rủi ro và đánh giá mức độ rủi ro. 

 Áp dụng hệ thống quản lý môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong doanh nghiệp. 

 Xây dựng sổ tay về hệ thống quản lý môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. 

 Áp dụng đánh giá nội bộ trong các trường hợp điển hình tại doanh nghiệp. 

Mục đích 

đào tạo 

Chuyển giao cho doanh nghiệp những kiến thức từ nền tảng đến chuyên sâu về kỹ năng đào tạo đánh giá 

chất lượng môi trường, sức khỏe & an toàn nghề  nghiệp 

Phương pháp 

đào tạo 

 Phương pháp đào tạo theo phong cách Diễn dịch và Quy nạp, ứng dụng uyển chuyển phù hợp trình độ & 

chủ đề khoá đào tạo sau khi khảo sát thực tế tại doanh nghiệp. 

 Phương pháp học linh hoạt theo nhóm mang tính cạnh tranh cao, khuyến khích thảo luận đồng thời phân 

tích tình huống hoặc các câu hỏi thực tế từ đơn giản đến chuyên sâu, vận dụng phương pháp Não công để 

kích thích khả năng tư duy và sáng tạo giải pháp đối với các tình huống thực tế.  

 Giảng viên thuyết giảng đề tài, đúc kết các giá trị sau quá trình thảo luận với tôn chỉ luôn lấy người học 

làm trung tâm, giảng viên cung cấp phương pháp – hướng dẫn sử dụng các công cụ nhằm đóng vai trò 

định hướng, tư vấn, hỗ trợ và khơi gợi khả năng đột phá tư duy nhằm phát triển các kỹ năng tự giải quyết 

vấn đề của học viên nhằm ứng dụng kiến thức vào thực tiễn công việc. 

 Sử dụng nhiều công cụ giảng dạy trực quan giúp người học dễ dàng tiếp thu và ứng dụng 

 Khoá học được thiết kế theo dạng chuyên đề, trong thời gian ngắn nhằm tạo điều kiện cho các chủ doanh 

nghiệp và các cấp quản lý có thể chủ động sắp xếp được lịch học phù hợp 
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NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

NGÀY 1 

(SÁNG) 

Phần 1: Tổng quan và pháp luật về đánh giá chất lượng môi trường, sức khỏe & an toàn nghề nghiệp 

 Công việc quản lý môi trường, sức khỏe & an toàn nghề nghiệp trong doanh nghiệp 

 Quyền và trách nhiệm của cán bộ đánh giá chất lượng môi trường, sức khỏe & an toàn nghề nghiệp 

trong doanh nghiệp 

NGÀY 1 

(CHIỀU) 

Phần 2: Hệ thống đánh giá chất lượng môi trường 

 Tổng quan về vấn đề ô nhiễm môi trường, môi trường tại doanh nghiệp 

 Các quy định pháp luật trong quản lý môi trường doanh nghiệp. 

 Hướng dẫn thực hiện các thủ tục môi trường: Báo cáo ĐTM, đề án BVMT, đăng ký kế hoạch 

BVMT, báo cáo giám sát môi trường, xin phép khai thác nước dưới đất. 

 Thực hiện quản lý chất thải công nghiệp: nước thải, khí thải, chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn 

sinh hoạt, chất thải nguy hại. 

 Hướng dẫn nhận diện các khía cạnh môi trường và đánh giá tác động theo ISO 14001:2015  

NGÀY 2 

(SÁNG) 

Phần 3: Hệ thống đánh giá chất lượng an toàn nghề nghiệp & sức khỏe của nhân viên trong doanh nghiệp 

A. Các khái niệm cơ bản trong an toàn – vệ sinh lao động 

 Khái niệm về bảo hộ lao động (BHLĐ) 

 An toàn lao động (ATLĐ) và vệ sinh lao động (VSLĐ) 

 Yếu tố nguy hiểm (YTNH) và yếu tố có hại (YTCH) 

 Kỹ thuật an toàn (KTAT) và Vệ sinh lao động kiểm soát các yếu tố nguy hiểm và yếu tố có hại 

 TNLĐ và chấn thương trong SXCN 

 Vùng nguy hiểm, Khoảng cách an toàn 

 Công việc có yêu cầu nghiệm ngặc, công việc nặng nhọc – độc hại – nguy hiểm và công việc đặc 

biệt nặng nhọc – độc hại – nguy hiểm 

 Nguyên nhân gây TNLĐ 

 Cơ cấu che chắn, bảo vệ, Cơ cấu phòng ngừa 
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 Tín hiệu an toàn, dấu hiệu an toàn 

 Phân loại tai nạn… 

NGÀY 2 

(CHIỀU) 

B. Hệ thống pháp luật và quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp 

 Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn – vệ sinh lao động 

 Hướng dẫn tổ chức bộ máy, phân định trách nhiệm và quyền hạn về công tác an toàn – vệ sinh lao 

động trong doanh nghiệp 

 Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh. 

 Nghiệp vụ công tác tự kiểm tra; công tác điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động 

NGÀY 3 

(SÁNG) 

Phần 4: Phương pháp nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro trong môi trường làm việc 

 Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro an toàn – sức khỏe – nghề nghiệp theo OHSAS 18001:2007 

 Các biện pháp kiểm soát 

NGÀY 3 

(CHIỀU) 

Phần 5: Các kỹ thuật an toàn trong môi trường làm việc 

 An toàn không gian hạn chế 

 An toàn làm việc trên cao 

 An toàn điện 

 An toàn hóa chất 

 An toàn thiết bị nâng chuyển 

 An toàn thiết bị chịu áp lực 

 An toàn phòng chống cháy- nổ 

 An toàn làm việc thiết bị cầm tay 

 


