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BEFORE EXAMS
LÝ THUYẾT CHUNG
Tự học/ đọc những lý thuyết chung
cơ bản.
Bureau Veritas cung cấp tài liệu để học
viên có thể chủ động tự học/ đọc
những lý thuyết cơ bản.

LÝ THUYẾT ĐÀO TẠO TẬP TRUNG
Tóm tắt các điểm quan trọng cần
lưu ý
Bureau Veritas tổ chức đào tạo tập
trung tại doanh nghiệp.

THỰC HÀNH ĐÀO TẠO TẬP TRUNG
Đào tạo thực hành tại nhà máy
- Huấn luyện chuyên ngành
- Kiến thức tổng hợp về các loại máy,
thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố
nguy hiểm, có hại; phân tích, đánh giá,
quản lý rủi ro về an toàn, vệ sinh lao
động, quy trình làm việc an toàn với
máy, thiết bị, các chất có yêu cầu
nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao
động.

THI CUỐI KHÓA
Tổ chức khóa thi tập trung
- Kiểm tra lại kiến thức cần nắm theo yêu
cầu của Nghị định 44/2016/NĐ-CP
- Cấp chứng chỉ

GIẢNG VIÊN
Thầy Trương Hòa Hải

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh
vực đào tạo ATVSLĐ

KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN QUAN
Các khóa đào tạo ATVSLĐ theo
Nghị định 44/2016/NĐ-CP
Bureau Veritas cung cấp dịch vụ đào tạo
ATVSLĐ cho các nhóm: 1, 2, 3, 4 và 6.
Kết hợp giữa lý thuyết trọng tâm và thực hành
thực tế sinh động

Các khóa đào tạo kết ATVSLĐ kết hợp
Bureau Veritas cung cấp các khóa đào tạo
ATVSLĐ kết hợp theo yêu cầu luật định và các
quy trình riêng của Quý doanh nghiệp.
Các khóa đào tạo cho cấp lãnh đạo bằng Tiếng
Anh
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