
HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH 

LAO ĐỘNG QUỐC GIA  

I. Chức năng 

Trung tâm có chức năng đào tạo, huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao 

động theo quy định của pháp luật. 

II. Danh sách cán bộ quản lý  

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại 

1 Lê Ngọc Ánh Giám đốc 091 214 1468 

III. Đối tượng huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 

ĐỐI TƯỢNG NHÓM  CHỨNG NHẬN 

Người quản lý phụ trách ATLĐ: người đứng 

đầu đơn vị các cơ sở sản xuất, kinh doanh và 

phòng ban chi nhánh trực thuộc; phụ trách 

sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; Quản đốc 

phân xưởng hoặc tương đương; … hoặc cấp 

phó của người đứng đầu được giao nhiệm vụ 

phụ trách công tác ATLĐ 

Nhóm 1 Cấp giấy chứng nhận huấn 

luyện (có giá trị 2 năm) 

Người làm công tác ATVSLĐ chuyên trách, 

bán chuyên trách vệ sinh an toàn cơ sở; 

người trực tiếp giám sát nơi làm việc 

Nhóm 2 Cấp giấy chứng nhận huấn 

luyện (có giá trị 2 năm) 

Người lao động làm công việc trong môi 

trường nghiêm ngặt về ATVSLĐ là người 

làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về 

ATVSLĐ do Bộ LĐ-TBXH ban hành 

Nhóm 3 Cấp Thẻ ATLĐ (có giá trị 

2 năm) 

Người học nghề, thực tập nghề, thử việc Nhóm 4 Lập sổ theo dõi công tác 

huấn luyện ATVSLĐ 

Người làm công tác y tế Nhóm 5 Cấp giấy chứng nhận huấn 

luyện (có giá trị 2 năm) 

An toàn vệ sinh viên Nhóm 6 Cấp giấy chứng nhận huấn 

luyện (có giá trị 2 năm) 

IV. Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo nghề 

1. Ngành Cơ khí 

2. Ngành Điện 

3. Ngành Xây dựng 

4. Ngành cấp, thoát nước 

5. Chế tạo, lắp ráp linh kiện điện tử 



6. Vận hành thiết bị áp lực 

7. Vận hành thiết bị nâng 

8. Ngành may mặc 

9. Ngành làm việc với không gian chật hẹp 

10. Công việc làm việc trên cao, nơi cheo leo nguy hiểm 

11. Công việc nơi thiếu dưỡng khí, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường. 

12. Sản xuất vật liệu xây dựng. 

 

V. Hình ảnh các hoạt động của Trung tâm 

 

 

Huấn luyện ATVSLĐ cho các cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp 



 

Tổ chức Hội thảo An toàn lao động trong thi công xây dựng công trình 

 

 

Huấn luyện lý thuyết 

 

 

Huấn luyện an toàn trực tiếp tại nơi làm việc 

 



 

Huấn luyện an toàn trong xây dựng 

 

 

Huấn luyện an toàn trong máy thiết bị nâng 

 

 

Huấn luyện an toàn khi làm việc trên cao 



 

 

Huân luyện tại xưởng thực hành 

 

Kỹ năng cứu hộ, cứu nạn 

 

 


