
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 
TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH 
__________________ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:       /TB-EVNHCMC-TCNS Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng  năm 2022 
 

 

THÔNG BÁO  

Mời báo giá chương trình đào tạo về An toàn trong xây dựng  

  ___________________________  

Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tổ chức chương trình đào 

tạo về an toàn trong thi công xây dựng, cụ thể như sau: 

1. Mục đích: cung cấp các kiến thức, kỹ năng về quản lý, thực hiện an toàn lao 
động trong xây dựng theo quy định hiện hành 

2. Nội dung chương trình:  

a.  Bồi huấn về các quy định của pháp luật về An toàn lao động trong xây dựng;  

b. Quản lý an toàn lao động trong xây dựng;  

c. Biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong xây dựng;  

d. Hướng dẫn chi tiết cách lập Kế hoạch tổng hợp về an toàn theo Nghị định số 
06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.  

3. Đối tượng tham dự và số lượng:   

- Đối tượng tham dự: CBCNV phụ trách quản lý, giám sát công tác an toàn lao 
động trong xây dựng. 

- Số lượng: dự kiến khoảng 500 người, chia thành 02 lớp. 

4. Thời gian: 01 buổi/lớp (02 lớp). Thời gian học: dự kiến tháng 4/2022. 

5. Hình thức đào tạo: trực tuyến.  

Chi tiết nội dung chương trình đào tạo theo Phụ lục đính kèm. 

Quý đơn vị có quan tâm vui lòng gửi Báo giá kèm hồ sơ năng lực kinh nghiệm về 
địa chỉ: Ban Tổ chức và Nhân sự -Tổng công ty Điện lực TP. HCM, 35 Tôn Đức Thắng, 
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh trước 11h00 ngày 24/3/2022. 

Rất mong được sự hợp tác của quý Đơn vị. 

  Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PTGĐTT (để báo cáo); 

- Ban TT (để đăng tải thông tin); 

- Lưu: VT, TCNS, NTTH. (02) 

 

 

         TL. TỔNG GIÁM ĐỐC 

      KT. TRƯỞNG BAN TC&NS 

            PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

              Nguyễn Hữu Vinh  

 

 

https://nhanlucphatdat.com/quy-dinh-an-toan-lao-dong-trong-xay-dung/#Quy_dinh_an_toan_lao_dong_trong_xay_dung
https://nhanlucphatdat.com/quy-dinh-an-toan-lao-dong-trong-xay-dung/#Bien_phap_dam_bao_an_toan_lao_dong_trong_xay_dung
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