
 Đảm bảo môi trường làm việc an toàn đóng vai trò rất quan trọng đối với tất cả các nhà máy, không 
chỉ để đảm bảo tuân thủ luật của nhà nước và tiêu chuẩn lao động quốc tế mà còn đảm bảo nơi làm 
việc an toàn và năng suất cho người lao động.

Nội dung Khóa học

An toàn vệ sinh lao động (OSH) - 2 ngày

Khóa học này được thiết kế để: 

• Cung cấp thông tin quan trọng, cập nhật luật hiện 
hành về an toàn vệ sinh lao động và những vấn đề 
liên quan đối với nhà máy may và giày da

• Phát triển kỹ năng phân tích nguyên nhân gốc rễ của 
các vấn đề về an toàn lao động cũng như khả năng 
triển khai các biện pháp ngăn chặn vấn đề (ví dụ bảo 
hộ lao động, xử lý hóa chất, sử dụng thiết bị, an toàn 
điện, phòng tránh cháy nổ) 

• Tạo điều kiện học thực tế và áp dụng các nguyên tắc 
quản lý an toàn lao động thông qua nghiên cứu tình 
huống và các thực hành tốt 

Kết thúc khóa học, học viên sẽ:

• Nhận thức rõ tầm quan trọng và thách thức của việc 
quản lý an toàn lao động tại nơi làm việc   

• Hiểu rõ hơn về Luật an toàn lao động và cách áp 
dụng trong thực tế  

• Có kiến thức và kỹ năng để phát triển chính sách và 
thực hành nhằm quản lý và ngăn chặn các vấn đề về 
an toàn lao động  

MỤC TIÊU 
KHÓA HỌC

KẾT QUẢ 
KHÓA HỌC

ĐỐI TƯỢNG 
HỌC VIÊN

• Đại diện Ban An toàn lao động  
 
• Quản lý hoặc nhân viên chịu trách nhiệm về an toàn 

sức khỏe nghề nghiệp 

• Chuyền trưởng  

• Thành viên công đoàn cơ sở 

• Thành viên ban Tư vấn doanh nghiệp 

PHƯƠNG 
PHÁP ĐÀO 
TẠO

Hồ Chí Minh & Hà Nội
ĐT: 028 73 050 363 
Email: vn.training@betterwork.org

Thảo luận Nghiên cứu tình 
huống, đóng vai

Hỏi-đáp, trò chơi 
và hoạt động

Tối đa 25 học viên/
khóa học đối với các 
khóa tổ chức tại BW

“Tôi rất thích khóa học An toàn 
vệ sinh lao động. Giảng viên 
rất nhiệt tình, cung cấp nhiều 
tài liệu, hình ảnh và đoạn phim 
hữu ích, ví dụ sát với thực tế 
trong suốt khóa học.” 
(Nhân viên phụ trách Sức khỏe, 
An toàn và Môi trường, Mỹ Việt)

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Trong khóa học này, học viên 
sẽ được giới thiệu:

• Bối cảnh an toàn vệ sinh lao 
động của ngành may mặc  

 
• Vai trò của Ban an toàn vệ 

sinh lao động   

• Các rủi ro về an toàn lao 
động thông thường ở nhà 
máy   

• Phân tích nguyên nhân gốc 
rễ và hệ thống rủi ro về an 
toàn lao động   

• Áp dụng Luật an toàn lao 
động trong thực tế



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 workers are both safe and productive –for the benefit of both the 
workforce and the business.

Course Outline

Occupational Safety and Health - 2 days

KEY CONTENTS

In this course, participants will 
learn about:

•	 The	OSH	context	in	the	
garment industry

 
•	 The	role	of	the	OSH	

Committee  

•	 Common	OSH	hazards	in	the	
factory

•	 Root	Cause	Analysis	and	
OSH	risk	mapping	

•	 Applying	current	OSH	laws	in	
practice 

This	course	is	designed	to:

•	 Offer	important	information	and	guidance	on	the	
current	legal	context	for	OSH,	and	its	implications	for	
garment	and	footwear	factories	

•	 Develop	learners’	skills	in	root	cause	analysis	for	
occupational	safety	and	health	issues,	as	well	as	
their	ability	to	implement	preventative	measures	for	
key	OSH	hazards	(e.g.	worker	protection,	chemical	
handling,	machinery	use,	and	fire	and	electrical	safety)

•	 Facilitate	practical	learning	and	application	of	OSH	
management	principles	through	industry-relevant	case	
studies and good practices

By	the	end	of	this	course,	participants	will	be	able	to:

•	 Fully aware	of	the	importance	and	challenges	of	OSH	
management	in	the	workplace.	

 
•	 Have	a	better	understanding	of	current	OSH-related	

laws	and	how	to	apply	them	in	practice.	

	•	Have	the	knowledge	and	skills	to	develop	workplace	
policies	and	practices	to	manage	and	prevent	OSH	
hazards.	

COURSE 
OBJECTIVES

LEARNING 
OUTCOMES

TARGET 
PARTICIPANTS

•	 OSH	teams	
 
•	 Management	or	staff	with	OSH	responsibilities
 
•	 Supervisors	
 
•	 Grassroots	trade	union	members
 
•	 PICC	members	(management	and	worker	side)

DELIVERY 
STYLE

Ho Chi Minh & Hanoi
Tel: 028 73 050 363 
Email: vn.training@betterwork.org

Discussions

Max 25 participants for 
public courses

“I like this OSH course very much. 

The trainer is enthusiastic and 

provides many good materials, 

visual aids and practical 

examples during the training.” 
(Staff in charge of Health, Safety 

and Environment, My Viet)

Case	Studies	and	
Role	plays

Q&A,	games	and	
activities


