OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (OSH)
COURSE OUTLINE, 2017
Ensuring a safe workplace is critically important for all factories, not just to ensure compliance with national
laws and international labour standards, but also to ensure a safe and productive workplace for their workers.
Occupational Safety and Health is the single biggest area of non-compliance in the garment industry in
Vietnam. Almost 90 percent of factories have failings in terms of emergency preparedness, while more than 8
in 10 garment factories do not have an adequate OSH management system. This course will enable factories to
develop responses to these challenges by applying root cause analysis and integrated prevention measures to
a range of OSH hazards, including worker protection, chemical handling, machinery use, and fire and electrical
safety. The course will also provide important guidance and updates on the revised Work Safety Law and its
relevant decrees and instructions for the garment industry.

A Sustainable
Approach to
Enterprise
Improvement

LEARNING OUTCOMES
In this course, you will know well...
• Overall OSH systems at garment factories
• OSH Committee and its roles and responsibilities at
factories

• Importance of worker safety and health
• Specific issues in the workplace including temperature

ventilation, noise, lighting, chemical hazards, machine
guards, fire and electrical safety
• Checklist and risk mapping
• Updating and instructions of how to apply the work safety
law into practices
• Questions and answers

Participants on this course will gain
a thorough understanding of the
importance and challenges of OSH in the
workplace, together with the policies and
practices to better manage OSH issues
for continuous factory improvement. They
will also be updated relevant Work Safety
Law and instructions of how to bring the
Law into OSH practices at factories.

TRAINING METHODOLOGY
Discussions, case studies, practices,
questioning

Training
Materials
• Handouts
• Short
animations
• Case studies
for group
discussion
• Game
materials for
group activities
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Fees in 2017
1,500,000 VND per participant
33,000,000 VND per in-house class
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Participants

Time and Venue
TIME
8.30 - 4.30

4

DURATION
2 days

VENUE
Better Work office or At factory
Ho Chi Minh & Hanoi
Tel: 08 73 050 363 - Fax: 08 399 778 77 - Email: vn.training@betterwork.org

CLASS SIZE
Maximum 25 participants
TARGET PARTICIPANTS
Factory unions, worker representatives, and
management and staff with OSH responsibilities

AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
(OSH)

NỘI DUNG KHÓA HỌC NĂM 2017

Không tuân thủ an toàn lao động là vấn đề rất phổ biến của nhiều doanh nghiệp may. Có
đến 90% nhà máy không tuân thủ thực hiện các biện pháp an toàn lao động. Hơn 80% nhà
máy với hệ thống quản lý an toàn lao động không đạt chuẩn.

Hỗ trợ
Doanh nghiệp
Cải tiến
Bền vững

Khóa học trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng giải quyết các vấn đề thách thức an toàn lao
động, cách phân tích nguyên nhân gây ra tai nạn lao động và những phương pháp ngăn ngừa tai
nạn lao động trong mọi điều kiện làm việc, bao gồm hóa chất độc hại, bảo hộ lao động, bảo vệ
máy móc, an toàn điện và cháy nổ. Đặc biệt khóa học còn cập nhật cho học viên Luật an toàn lao
động và các thông tư và hướng dẫn thực hiện Luật vào thực tế nhà máy.

KẾT QUẢ KHÓA HỌC

Tham gia khóa học này, bạn sẽ nắm rõ...
• Tổng quan hệ thống an toàn lao động tại các nhà
máy may

• Vai trò và trách nhiệm của ban an toàn lao động
• Tầm quan trọng của an toàn lao động đối với công
nhân

• Nhiệt độ, thông gió, tiếng ồn, ánh sáng, rủi ro hóa
chất, máy móc thiết bị, an toàn điện
• Kiểm tra an toàn lao động và sơ đồ rủi ro
• Cập nhật Luật an toàn lao động
• Hỏi đáp

Học viên tham gia khóa học sẽ nhận
thức sâu sắc hơn vai trò quan trọng
của an toàn lao động và những điểm
cần cải tiến trong hệ thống an toàn lao
động như chính sách và quản lý an
toàn lao động để liên tục cải tiến. Học
viên cũng sẽ được cập nhật những yêu
cầu mới của Luật an toàn lao động và
các thông tư hướng dẫn áp dụng vào
tình hình thực tế tại nhà máy.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO
Thảo luận nhóm, giải quyết tình huống
thực tế, thực hành, câu hỏi

Tài liệu
Đào tạo
• Tài liệu học
viên
• Hình ảnh
minh họa
• Phim ngắn
• Tình huống
thực tế
• Tài liệu hoạt
động và trò
chơi
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1.500.000 VNĐ/học viên (học tại BWV)
33.000.000 VNĐ/lớp tổ chức tại nhà máy
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Thời gian và Địa điểm
THỜI GIAN
8.30 - 4.30

4

Học viên
THỜI LƯỢNG
2 ngày

ĐỊA ĐIỂM HỌC
Văn phòng Better Work hoặc tại nhà máy

SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN
Tối đa 25 học viên/khóa học
ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN
Quản lý và nhân viên phụ trách về an toàn
sức khỏe nghề nghiệp, công đoàn, công nhân

Hồ Chí Minh & Hà Nội
ĐT: 08 73 050 363 - Fax: 08 399 778 77 - Email: vn.training@betterwork.org

