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THÔNG BÁO BÁO GIÁ CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN AN TOÀN – VỆ 
SINH LAO ĐỘNG NĂM 2021

Căn cứ nhu cầu huấn luyện nhằm trang bị kiến thức, quy định pháp luật trong 
công tác An toàn – Vệ sinh Lao động cho đối tượng người sử dụng lao động (cán bộ 
quản lý được giao nhiệm vụ phụ trách công tác ATVSLĐ – Nhóm 1); người quản lý 
hoạt động an toàn - vệ sinh lao động chuyên trách (Kỹ sư an toàn, cán bộ an toàn – 
Nhóm 2 và Cán bộ y tế – Nhóm 5), Tổng công ty Điện lực TP.HCM thông báo báo 
giá chương trình huấn luyện ATVSLĐ năm 2021 như sau:

1. Nội dung chương trình huấn luyện: 

Nội dung chương trình tuân thủ theo Nghị định 44/NĐ-CP-2016 và Nghị định 
140/NĐ-CP-2018 của chính phủ quy định theo từng nhóm. 

2. Thời lượng huấn luyện: Theo Nghị định 44/NĐ-CP-2016 và Nghị định 
140/NĐ-CP-2018 tương ứng với từng nhóm đối tượng. Cụ thể như sau:

 Nhóm 1 học lần đầu: 02 ngày 
 Nhóm 1 học định kỳ: 01 ngày 
 Nhóm 2 học lần đầu: 06 ngày 
 Nhóm 2 học định kỳ: 03 ngày 
 Nhóm 5 học định kỳ: 01 ngày 

3. Hình thức huấn luyện: Tập trung, trực tuyến hoặc kết hợp giữa 2 hình thức.

4. Thành phần tham gia: 

Cán bộ quản lý, người lao động được phân công làm công tác an toàn – vệ 
sinh lao động tại các đơn vị thuộc Tổng công ty với số lượng và được phân nhóm 
như sau:

 Nhóm 1 
 Huấn luyện lần đầu: 40 người
 Huấn luyện định kỳ: 325 người

 Nhóm 2 
 Huấn luyện lần đầu: 13 người
 Huấn luyện định kỳ: 62 người

 Nhóm 5 (chỉ huấn luyện định kỳ): 22 người

5. Thời hạn báo giá: đến hết ngày 26/02/2021. 

Kính đề nghị các đơn vị quan tâm cung cấp 01 bộ hồ sơ báo giá theo từng hình 
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thức huấn luyện (tham khảo  các phụ lục đính kèm); hồ sơ xin gửi về tòa nhà 35 Tôn 
Đức Thắng, P.Bến nghé, Quận 1, TP.HCM - Lầu 2, Ban Tổ chức và Nhân sự. Điện 
thoại liên hệ: 0913.931449.

Rất mong được sự hợp tác của quí Đơn vị.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ông TGĐ (để báo cáo);
- Ban TT;
- Lưu: VT, TCNS, ĐVT.(02)
Đính kèm:
Các phụ lục về tính hợp lệ, biểu mẫu HĐ

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
 KT TRƯỞNG BAN TC&NS

PHÓ TRƯỞNG BAN 

Nguyễn Hữu Vinh
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