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Duration
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1
CBM - T - 

HIRA

Phương pháp và kỹ năng nhận diện mối nguy và 

đánh giá rủi ro an toàn & sức khỏe tại nơi làm việc

Hazards identification, risk assessment and control in 

health & safety management in the workplace

03 days/ngày 22-24 19-21

2
CBM - T - 

HIRA

Hướng dẫn viết quy trình thao tác an toàn sản xuất

How to write a Safe Work Procedure
02 days/ngày 29-30 17-18

3
CBM - T - 

TT27

Nhận thức cơ bản an toàn vệ sinh lao động theo quy 

định tại Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH

Occupational Health & Safety basic awareness according 

to Circular 27/2013/TT-BLĐTBXH

4 SBM - T - II

Hệ thống báo cáo & kỹ thuật điều tra tai nạn, sự cố 

an toàn & sức khỏe nghề nghiệp

Reporting systems and incident investigation in health & 

safety management in the workplace

03 days/ngày 10-12 23-25 9-11

5
SBM - T - 

MSM

Nguyên tắc xây dựng hệ thống quản lý an toàn & sức 

khỏe 

Principles of developing occupational health & safety 

management system 

03 days/ngày 29-31 24-26

6 SBM - T - AC

Kỹ năng đánh giá nội bộ và thẩm định hiệu quả hệ 

thống quản lý an toàn & sức khỏe nghề nghiệp

Auditors' course for occupational health and safety 

management systems

03 days/ngày 26-28 16-18

7
SBM - T - 

PTW

Thực hành hệ thống giấy phép công tác

Permit to work system: Principles and Practices
02 days/ngày 25-26 22-23

8
SBM - T - 

CSM

Hệ thống quản lý an toàn nhà thầu

Contractor safety management systems
02 days/ngày 16-17 3-4

9
PBM - T - 

LSUPA

Kỹ thuật quan sát, đánh giá và thay đổi hành vi trong 

an toàn dành cho cấp giám sát

Techniques that work for line supervisors with safety 

observation and training

03 days/ngày 21-23 17-19 9-11 11-13

10
PBM - T - 

NLP

Ứng dụng ngôn ngữ lập trình tư duy (NLP) giải quyết 

các vấn đề trong quản lý an toàn & sức khỏe tại nơi 

làm việc

The use of Neuro Linguistic Programming of Health & 

Safety management in the workplace

02 days/ngày 4-5

11 PSM - T -SM
Quản lý căng thẳng tại nơi làm việc

Stress management in the workplace
03 days/ngày 4-6 7-9
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