BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHU VỰC II
Lầu 6, Citilight tower, 45 Võ Thị Sáu, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. HCM
ĐT: (028) 38 275 301 / 02 / 03
Fax: (028) 38 275 304
Email: huanluyen@kiemdinh.vn
Website: kiemdinh.vn
Số: 18 / HLAT – KĐ2

Tp. HCM, ngày 08 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: QUÝ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP
Nhân dịp năm mới, Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An toàn Khu vực II chúc quý
Cơ quan, Doanh nghiệp một năm mới an khang, thịnh vượng.
Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An toàn Khu vực II – Bộ Lao động Thương binh
và Xã hội – là đơn vị nhà nước thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và tuyên truyền phổ biến
kiến thức về an toàn – vệ sinh lao động cho các Đơn vị theo quy định hiện hành của Nhà
nước. Hiện nay, Trung tâm đang tổ chức các lớp huấn luyện AT-VSLÑ dành cho các nhóm,
như sau:
Stt

Teân khoùa hoïc

Thời
lượng

Ngày học

Chi phí

I. CÁC LỚP AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG DÀNH CHO NHÓM 1

1

An toaøn lao ñoäng, VSLĐ
daønh cho người quaûn lyù
(nhoùm 1 – hoïc laàn ñaàu)

2

An toaøn lao ñoäng, VSLĐ
daønh cho người quaûn lyù
(nhoùm 1 – hoïc ñònh kyø)

02
ngaøy

- Ñôït 1: 07 + 08 / 03 /2019
- Ñôït 2: 11 + 12 / 04 / 2019
- Ñôït 3: 16 + 17 / 05 / 2019
- Ñôït 4: 13 + 14 / 06 / 2019

400.000
ñoàng/ngöôøi

01
ngaøy

- Ñôït 1: 07 / 03 /2019
- Ñôït 2: 11 / 04 / 2019
- Ñôït 3: 16 / 05 / 2019
- Ñôït 4: 14 / 06 / 2019

300.000
ñoàng/ngöôøi

II. CÁC LỚP AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG DÀNH CHO NHÓM 2

1

Nghieäp vụ an toaøn – veä sinh lao
ñoäng daønh cho ngöôøi laøm coâng
taùc an toàn
(nhoùm 2- học lần đầu)

2

Nghieäp vụ an toaøn – veä sinh
lao ñoäng daønh cho ngöôøi laøm
coâng taùc an toàn
(nhoùm 2- học định kỳ)

06
ngaøy

03
ngaøy

Ñôït 1: 07 + 08 + 14 +15 +
21 + 22 / 03 / 2019
Ñôït 2: 11 + 12 + 18 + 19 +
25 + 26 / 04 / 2019
Đợt 3: 16 + 17 + 23 + 24 +
30 + 31 / 05 / 2019
Đợt 4: 13 + 14 + 20 + 21 +
27 + 28 / 06 / 2019
Ñôït 1:
Ñôït 2:
Đợt 3:
Đợt 4:

07 + 08 + 14 / 03 / 2019
11 + 12 + 18 / 04 / 2019
16 + 17 + 23 / 05 / 2019
13 + 14 + 20 / 06 / 2019

2.500.000
ñoàng/ngöôøi

1.300.000
ñoàng/ngöôøi

III. CÁC LỚP AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG DÀNH CHO NHÓM 3
- Ñôït 1: 26 + 27 / 02 / 2019
- Ñôït 2: 04 + 05 / 04 / 2019
300.000
- Ñôït 3: 14 +15 / 05 / 2019
ñoàng/ngöôøi
- Ñôït 4: 11 + 12 / 06 / 2019
- Ñôït 1: 26+27/02 + 04/03/2019
- Ñôït 2: 04 + 05 + 08 / 04 / 2019
600.000
- Ñôït 3: 13 + 14 +15 / 05 / 2019 ñoàng/ngöôøi
- Ñôït 4 : 10 + 11 + 12 / 06 / 2019

1

An toaøn vaän haønh
thieát bò naâng
(nhoùm 3 – hoïc ñònh kyø)

1,5
ngaøy

2

An toaøn vaän haønh
thieát bò naâng
(nhoùm 3 – hoïc laàn ñaàu)

03
ngaøy

3

An toaøn vaän haønh thieát bò
aùp löïc vaø nồi hơi
(nhoùm 3 – hoïc ñònh kyø)

4

An toaøn vaän haønh thieát bò
aùp löïc vaø nồi hơi
(nhoùm 3 – hoïc laàn ñaàu)

03
ngaøy

5

An toàn điện
(nhoùm 3 – hoïc ñònh kyø)

1,5
ngaøy

- Ñôït 1: 05 + 06 / 03 / 2019
- Ñôït 2: 16 + 17 / 04 /2019
- Ñôït 3: 28 + 29 / 05 /2019

300.000
ñoàng/ngöôøi

6

An toàn điện
(nhoùm 3 – hoïc laàn ñaàu)

03
ngaøy

- Ñôït 1: 04 + 05 + 06 / 03 / 2019
- Ñôït 2: 08 + 16 + 17 / 04 /2019
- Ñôït 3: 13 + 28 + 29 / 05 /2019

600.000
ñoàng/ngöôøi

7

An toaøn hoùa chaát
(nhoùm 3- hoïc ñònh kyø)

1,5
ngaøy

- Ñôït 1: 12 + 13 / 03 / 2019
- Ñôït 2: 21 + 22 / 05 /2019

300.000
ñoàng/ngöôøi

8

An toaøn hoùa chaát
(nhoùm 3 – hoïc lần đầu)

03
ngaøy

- Ñôït 1:04 + 12 + 13 / 03 / 2019
- Ñôït 2: 13 + 21 + 22 / 05 /2019

600.000
ñoàng/ngöôøi

9

An toàn làm việc trên cao,
không gian hạn chế
(nhóm 3 - hoïc ñònh kyø)

01
ngày

- Ñôït 1: Ngày 14 / 03 / 2019
- Ñôït 2: Ngày 18 / 04 / 2019
- Ñôït 3: Ngày 23 / 05 / 2019
- Ñôït 4: Ngày 20 / 06 / 2019

300.000
ñoàng/ngöôøi

10

An toàn làm việc trên cao,
không gian hạn chế
(nhóm 3 - hoïc lần đầu)

02
ngày

- Ñôït 1: 04 + 14 / 03 / 2019
- Ñôït 2: 08 + 18 / 04 / 2019
- Ñôït 3: 13 + 23 / 05 / 2019
- Ñôït 3: 10 + 20 / 06 / 2019

600.000
ñoàng/ngöôøi

11

An toaøn hàn, cơ khí
(nhoùm 3- hoïc ñònh kyø)

1,5
ngaøy

- Ñôït 1: 19 + 20 / 03 / 2019
- Ñôït 2: 23 + 24 / 04 / 2019
- Ñôït 3: 06 + 07 / 06 / 2019

1,5
ngaøy

- Ñôït 1: 28/02 + 01/03/2019
- Ñôït 2: 09 + 10 / 04 / 2019
- Ñôït 3: 09 + 10 / 05 / 2019
- Ñôït 4: 18 + 19 / 06 / 2019

300.000
ñoàng/ngöôøi

- Ñôït 1: 28/02 + 01+04/03/2019
- Ñôït 2: 08 + 09 + 10 / 04/ 2019
600.000
- Ñôït 3: 09 + 10 +13 / 05 / 2019 ñoàng/ngöôøi
- Ñôït 4: 10 + 18 + 19 / 06 / 2019

300.000
ñoàng/ngöôøi

12
13
14

An toaøn hàn, cơ khí
(nhoùm 3 – hoïc lần đầu)

03
ngaøy

An toaøn gas, khí đốt
(nhoùm 3- hoïc ñònh kyø)
An toaøn gas, khí đốt
(nhoùm 3- học lần đầu)

1,5
ngaøy
03
ngaøy

- Ñôït 1: 04 + 19 + 20 / 03 / 2019
- Ñôït 2: 08 + 23 + 24 / 04 / 2019
- Ñôït 3: 10 + 06 + 07 / 06 / 2019
Đợt 1: Ngày 28 + 29/03/2019
Ngày 28 + 29/03 + 08/04/2019

600.000
ñoàng/ngöôøi
300.000
ñoàng/ngöôøi
600.000
ñoàng/ngöôøi

IV. CÁC LỚP AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG DÀNH CHO NHÓM 4
1

An toaøn - veä sinh lao ñoäng
daønh cho ngöôøi lao động
(nhoùm 4)

01
ngaøy

- Ñôït 1 : 04 / 03 /2019
- Ñôït 2 : 08 / 04 / 2019
- Ñôït 3 : 13 / 05 / 2019
- Ñôït 4 : 10 / 06 / 2019

200.000
ñoàng/ngöôøi

V. CÁC LỚP AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG DÀNH CHO NHÓM 6
1

An toàn, vệ sinh lao động
dành cho an toàn, vệ sinh
viên (nhóm 6)

0,5
ngày

- Ñôït 1: 11 / 03 /2019
- Ñôït 2: 15 / 04 / 2019
- Ñôït 3: 20 / 05 / 2019
- Ñôït 4: 26 / 06 / 2019

200.000
ñoàng/ngöôøi

VI. CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ
1

Nghiệp vụ sơ cấp cứu

01
ngày

300.000
ñoàng/ngöôøi

2

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ
nghiệp vụ lái xe nâng hàng
Đối tượng: Ñaõ bieát laùi xe
naâng, chöa coù chöùng chæ.

- Ñôït 1: Ngày 27 / 03 / 2019
- Ñôït 2: Ngày 08 / 05 / 2019
Đợt 1: 27 / 02 / 2019

01
ngaøy

Đợt 2: 05 / 04 / 2019
Đợt 3: 15 / 05 / 2019
Đợt 4: 12 / 06 / 2019

1.000.000
ñoàng/ngöôøi

Thời gian học: Buổi sáng : 8 h 00 - 11 h 30
Buổi chiều: 13h 30 – 16 h 30
Địa điểm học: TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHU VỰC II
Lầu 6, Citilight tower, 45 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, quận 1, Tp. HCM.
Ngoài ra, khi quý Cơ quan, Doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức các khóa học an
toàn tại Đơn vị, xin mời liên hệ:
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHU VỰC II
Lầu 6, Citilight tower, 45 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, quận 1, Tp. HCM.
ĐT:
(028) 38 275 301 / 02 / 03
Fax: (028) 38 275 304
Email: huanluyen@kiemdinh.vn
Lieân heä: Ñaëng Thò Kim Thoa: 0989 282 494; 0918 384 588
* Ghi chuù: Ñaây laø vaên baûn khoâng ñoùng daáu, quyù ñôn vò caàn baûn ñoùng daáu vui loøng
lieân heä vôùi chuùng toâi, chuùng toâi seõ cung caáp ñeán quyù vò trong thôøi gian sôùm nhaát.
Traân troïng kính chaøo.
PHÓ GIÁM ĐỐC

Thái Đôn Cơ

PHUÏ LUÏC
THOÂNG TIN CHUNG
Ñeå hoã trôï vieäc toå chöùc saép xeáp lôùp hoïc, quyù Ñôn vò cöû ngöôøi ñi hoïc vui loøng ñaêng
kyù danh saùch hoïc vieân tham döï tröôùc 05 ngaøy tính đến thời điểm tổ chức khoùa hoïc (theo
maãu döôùi ñaây, coù theå email hoaëc fax) vaø ñoùng hoïc phí tröôùc taïi:
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHU VỰC II
Lầu 6, Citilight tower, 45 Võ Thị Sáu, phöôøng Ña Kao, Quaän 1, Tp.HCM
ĐT:
Email:

(028) 38 275 301 / 02 / 03
huanluyen@kiemdinh.vn

Fax: (028) 38 275 304

Tài khoản:
Trung Tâm Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn Khu Vực II
111000006032 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh 3-TP.HCM
Lieân heä:
Ñaëng Thò Kim Thoa: 0989 282 494; 0918 384 588
Hoïc vieân noäp hình 3x4 ñeå laøm chöùng nhaän, chứng chỉ (ghi rõ họ tên, năm sinh, tên đơn
vị phía sau tấm hình).
Löu yù: Trung taâm seõ phaùt chöùng nhaän, chứng chỉ cho caùc hoïc vieân ngay sau khi
khoùa hoïc keát thuùc. Neáu quyù ñôn vò muốn Trung tâm giöõ laïi chöùng nhaän, chứng chỉ và gửi
trực tiếp về quý đơn vị vui loøng ghi ch cho Trung taâm.
Maãu ñaêng kyù:
Teân cô quan:…………………………………………………………………………………. Maõ soá thueá: ………………………………
Ñòa chæ: ………………………………………………………………………………………….. Ñieän thoaïi: ………………………………
Teân ngöôøi lieân heä: ……………………………….…………….…………………… Boä phaän: ………………………………………
TT
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08

Hoï teân

Naêm sinh

Chöùc vụ

Teân khoùa hoïc,
thôøi gian hoïc

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHU VỰC II
Lầu 6, Citilight tower, 45 Võ Thị Sáu, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. HCM
ĐT: (028) 38 275 301 / 02 / 03
Fax: (028) 38 275 304
Email: huanluyen@kiemdinh.vn
Website: kiemdinh.vn

GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM
Tên pháp lý:

Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An toàn Khu vực II

Tên rút gọn:

Trung tâm Kiểm định 2

Tên tiếng Anh:

Center of Industrial Safety Registration II (CISR II)

Website:

kiemdinh.vn

Trung tâm Kiểm định 2 là đơn vị nhà nước được thành lập theo quyết định số
225/LĐTBXH-QĐ của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 2/4/1994.
Là tổ chức hàng đầu Việt Nam về kiểm định, thử nghiệm, huấn luyện, giám sát và
tư vấn kỹ thuật an toàn, Trung tâm tự hào là tổ chức kiểm định duy nhất tại Việt Nam hiện
nay được công nhận đủ năng lực kiểm tra, thử nghiệm kỹ thuật an toàn theo chuẩn mực
quốc tế ISO/IEC 17020 và ISO/IEC 17025.
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm bao gồm các lĩnh vực sau:
-

Kiểm định kỹ thuật an toàn các đối tượng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao
động ; Giám định an toàn công nghiệp ; Thử nghiệm khả năng chịu tải trọng, chịu
áp suất của các thiết bị, chi tiết, bộ phận.

-

Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy cho các sản phẩm hàng hóa là thiết bị có yêu
cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

-

Huấn luyện an toàn lao động: Tổ chức thường xuyên tại Trung tâm hoặc tổ chức
trực tiếp tại Đơn vị theo yêu cầu. Thiết kế bài giảng phù hợp với đặc điểm công
việc thực tế tài Doanh nghiệp, đảm bảo cung cấp những kiến thức cần thiết về an
toàn – vệ sinh lao động phù hợp thực tế yêu cầu công việc cho nhân viên và cán bộ
quản lý tại Đơn vị.

-

Giám sát an toàn: Cung cấp nhân lực chuyên nghiệp thực hiện công tác giám sát
an toàn trên công trường xây dựng.

-

Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ vận hành thiết bị nâng, cơ khí, điện, hàn áp lực, sử
dụng giàn giáo…

-

Đo điện trở chống sét, nối đất.

-

Thực hiện các dịch vụ kiểm nghiệm, thử nghiệm an toàn cho các thiết bị có
yêu cầu kỹ thuật cao.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHU VỰC II
Lầu 6, Citilight tower, 45 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, quận 1, Tp. HCM.
ĐT:
(08) 38 275 301 / 02 / 03
Fax: (08) 38 275 304
Email:
huanluyen@kiemdinh.vn
Người lieân heä: Kim Thoa (Ms.): 0989 282 494; 0918 384 588

NOÄI DUNG HOÏC
LỚP AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG DÀNH CHO NHÓM 1

I.
STT
I

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN
Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

1

Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

2

Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

3

II

Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh
lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để
sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư,
các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động

1

Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao
động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ
sinh lao động.

2

Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.

3

Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

4

Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

III

Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện
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III.

STT

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

I

Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

1

Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

2

Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

3

Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động
khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử
dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu
cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

II

Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động

1

Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ
sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

2

Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.

3

Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

4

Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

5

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

6

Phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; xây dựng hệ
thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động.

7

Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động;
phòng, chống cháy nổ trong cơ sở lao động; xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế
hoạch an toàn, vệ sinh lao động hàng năm; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật,
thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động.

8

Công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động; quản lý máy,
thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; hoạt động
thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động.

9

Công tác sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

III Nội dung huấn luyện chuyên ngành
Kiến thức tổng hợp về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy
hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, chất có yêu cầu nghiêm
ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
IV Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện

III.
STT

CAÙC KHOÙA KYÕ THUAÄT AN TOAØN THEO CHUYEÂN ÑEÀ (nhóm 3)
NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

I

Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

1

Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

2

Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

3

Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao
động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản
xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư,
các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

II

Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động

1

Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.

2

Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

3

Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

4

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách,
chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm
vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

5

Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao
động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ,
kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

III

Nội dung huấn luyện chuyên ngành
Kiến thức tổng hợp về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố
nguy hiểm, có hại; phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro về an toàn, vệ sinh lao
động, quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, các chất có yêu cầu nghiêm
ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

IV

Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện

IV. NGHIEÄP VUÏ VẬN HÀNH XE NAÂNG HAØNG
a. Lyù thuyeát
- Khaùi quaùt veà xe naâng haï. Ñaëc tính kyõ thuaät cuûa xe naâng haï
- Caùc qui ñònh an toaøn trong söû duïng xe naâng haï
- Quy trình vaän haønh vaø xöû lyù söï coá khi vaän haønh xe naâng haï
- Kieåm tra vaø baûo trì xe naâng.
- Thi lyù thuyeát theo hình thöùc traéc nghieäm.
b. Thöïc haønh
- Höôùng daãn thao taùc kieåm tra vaø ñieàu khieån caùc kết caáu cuûa xe naâng haøng.
- Thao taùc laùi xe khoâng taûi theo sa hình.
- Thao taùc boác, di chuyeån vaø xeáp haøng theo sa hình.
- Di chuyeån xe veà nôi taäp keát.
- Thi thöïc haønh treân sa hình thöïc teá.
V. KHÓA NGHIỆP VỤ SƠ CẤP CỨU
- Giôùi thieäu veà sô caáp cöùu.
- Kyõ thuaät xöû trí toån thöông phaàn meàm.
- Kyõ thuaät xöû trí dò vaät ñöôøng thôû.
- Phöông phaùp haø hôi thoåi ngaït (Hoâ haáp nhaân taïo).
- Kyõ thuaät eùp tim ngoaøi loàng ngöïc.
- Kyõ thuaät caàm maùu (chaûy maùu trong, chaûy maùu ngoaøi)
- Kyõ thuaät xöû trí vaø baêng boù veát thöông.
- Kyõ thuaät coá ñònh gaõy xöông (gaõy xöông caúng tay, gaõy xöông caùnh tay, gaõy
xöông ñuøi, gaõy xöông caúng chaân, gaõy xöông ñoøn, gaõy xöông söôøn…)
- Xöû trí bong gaân, sai khôùp.
- Thöïc haønh sô caáp cöùu.

