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Time and Venue

TIME
8.30 - 4.30

DURATION
1 day

VENUE
Better Work office or At factory

Fees in 2017 

1,000,000 VND per participant
25,000,000 VND per in-house class

Participants 

CLASS SIZE
Maximum 25 participants

TARGET PARTICIPANTS
Factory managers, HR/OSH/Compliamce 
managers, and PICC members

Ho Chi Minh & Hanoi
Tel: 08 73 050 363  - Fax: 08 399 778 77 - Email: vn.training@betterwork.org

In this course, you will know well...
The training content addresses the general risk but has a par-
ticular focus on human resources and OSH. The key content 
will cover the key points, as follow:

•	 What risk management is

•	 Why risk management is very important to garment/
footwear factories

•	 How factories can prioritize risks in a systematic way 

•	 Which risks to be treated and how to select the most 
effective controls for garment factories

•	 How to get all employed to be involved in risk 
management through tools, risk rating matrix and activities

LEARNING OUTCOMES
Participants on this course will have 
a practical understanding of what 
risk management is. They can also 
demonstrate a series of tools and activities 
that can be used to engage workers in 
risk management. Participants also know 
how to take a systematic approach to 
prevention of undesired events like strikes, 
accidents, etc. And, they are enable to 
identify, prioritise and control risks - 
getting started with Risk Management.

TRAINING METHODOLOGY

Discussions, case studies, role play, 
questioning, activities and games

Training 
Materials

•	 Handouts
•	 Short 

animations 
•	 Case studies 

for group 
discussion

•	 Game 
materials for 
group activities 

Unexpected events including strikes, fire, work accidents can only be prevented when factories have in place 
effective risk management and prevention system and controls.  

This newly introduced course will provide managers and other relevant staff with practical knowledge and skills 
to develop high quality risk prevention and resolution procedures in the workplace. It will also demonstrate 
using practical tools and examples how risk management can be conducted in the workplace.  The course is 
comprised of two components: (i) management monitoring and review and consulting and (ii) engaging workers 
in risk management. It covers the key content of the process and activities of how to identify, analyze, and treat 
risks in the workplace. 

A Sustainable 
Approach to 
Enterprise 
Improvement

RISK MANAGEMENT
COURSE OUTLINE, 2017
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Học phí 2017 

1.000.000 VNĐ/học viên (học tại BWV)
25.000.000 VNĐ/lớp tổ chức tại nhà máy

Học viên 
SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN
Tối đa 25 học viên/khóa học

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN
Quản lý nhà máy, quản lý hay nhân viên 
nhân sự/an toàn lao động/nhân sự, và 
thành viên Ban tư vấn doanh nghiệp

Tham gia khóa học này, bạn sẽ nắm rõ...
Nội dung khóa học không chỉ đề cập đến quản lý rủi 
ro chung mà còn tập trung các vấn đề liên quan đến 
quản trị nguồn nhân lực và an toàn lao động, bao 
gồm:

• Thế nào là quản lý rủi ro
• Tại sao quản lý rủi ro đóng vai trò quan trọng đối 

với doanh nghiệp may và giầy da
• Làm thế nào để nhận diện rủi ro một cách có hệ 

thống 
• Những rủi ro nào cần ưu tiên quan tâm và cách đưa 

ra những biện pháp hiệu quả nhất để kiểm soát rủi 
ro trong ngành may

• Làm cách nào để thu hút sự quan tâm về quản lý 
rủi ro của nhân viên và công nhân, thông qua việc 
sử dụng các công cụ, hoạt động đánh giá phân tích 
rủi ro tại nhà máy

KẾT QUẢ KHÓA HỌC
Học viên sẽ nắm vững cách áp dụng 
hệ thống quản lý rủi ro, cách sử dụng 
công cụ, ứng dụng, hoạt động để thu 
hút sự quan tâm và tham gia trực tiếp 
của người lao động trong việc quản 
lý rủi ro. Học viên cũng sẽ biết được 
cách quản lý rủi ro một cách hệ thống 
để ngăn ngừa kịp thời những rủi ro 
không mong đợi như đình công, tai 
nạn lao động… và được trang bị kỹ 
năng xác định, phân tích, đánh giá 
và kiểm soát rủi ro để từng bước xây 
dựng hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả.

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

Tài liệu 
Đào tạo

• Tài liệu học 
viên

• Bài tập tình 
huống

• Tình huống 
thảo luận 
nhóm

• Hướng dẫn 
trò chơi 
nhóm

• Phim ngắn

Đình công, cháy nổ, và tai nạn lao động chỉ có thể được ngăn ngừa hay giảm thiểu rủi ro 
chỉ khi nhà máy thiết lập được một hệ thống ngăn ngừa và quản lý rủi ro hiệu quả.
Đây là khóa học mới của Better Work Vietnam trong năm 2017 nhằm cung cấp kiến thức và kỹ 
năng vận dụng thực tế trong việc xây dựng các biện pháp ngăn ngừa và giải quyết rủi ro tại nhà 
máy. Khóa học bao gồm (1) vai trò quản lý, giám sát và hướng dẫn của cấp quản lý và (2) vai trò 
tham gia của công nhân trong việc quản lý rủi ro. Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ 
năng thực hiện quy trình quản lý và các hoạt động xác định, phân tích và xử lý rủi ro.

Hỗ trợ 
Doanh nghiệp 
Cải tiến 
Bền vững

QUẢN LÝ RỦI RO
 NỘI DUNG KHÓA HỌC NĂM 2017

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

Thời gian và Địa điểm
THỜI GIAN
8.30 - 4.30

ĐỊA ĐIỂM HỌC
Văn phòng Better Work hoặc tại nhà máy

THỜI LƯỢNG
1 ngày


