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THÔNG TƢ 
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH 

LAO ĐỘNG 
 

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn 
luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động, 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng 
dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. 

 
Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành việc xác nhận thời gian người lao động đã 
làm việc hoặc đã làm công việc huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; việc huấn luyện, bồi dưỡng 
chuyên môn, nghiệp vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; cập nhật thông tin, chính sách, pháp luật, 
khoa học, kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động; quản lý, triển khai hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh 
lao động; hỗ trợ huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động khi làm công 
việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

1. Người sử dụng lao động, người lao động theo quy định tại Điều 2 Luật An toàn, vệ sinh lao 
động. 

2. Người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. 

3. Đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt 
động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. 

Điều 3. Xác định thời gian đã làm việc hoặc thời gian đã làm công việc huấn luyện về an 
toàn, vệ sinh lao động 

1. Đối với người là cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang có tổng thời 
gian đã làm việc hoặc đã làm công việc huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động thì căn cứ vào xác nhận 
của cơ quan cuối cùng quản lý hồ sơ, lý lịch của người đề nghị xác nhận. 

2. Đối với người có thời gian làm việc hoặc đã làm công việc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 
động ở các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức khác thì căn cứ vào xác nhận của các đơn vị mà 
người đó đã làm việc, kèm theo là bản sao các bản hợp đồng lao động, hợp đồng thử việc hoặc các giấy 
tờ hợp pháp khác để chứng minh. 

3. Đối với người có thời gian làm việc ở nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tổng thời gian 
đã làm việc hoặc đã làm công việc huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động thì căn cứ vào xác nhận của 
các đơn vị mà người đó có thời gian làm việc, kèm theo bản sao các loại hồ sơ, giấy tờ có liên quan theo 
quy định gồm: Lý lịch cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động, hợp đồng tập sự, hợp đồng thử 
việc, sổ Bảo hiểm xã hội hoặc các giấy tờ hợp pháp khác để chứng minh. 

 
Chƣơng II 

HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CHO NGƢỜI HUẤN LUYỆN VÀ 
TẬP HUẤN CẬP NHẬT KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 

 



Điều 4. Tiêu chuẩn ngƣời huấn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ về huấn luyện an toàn, vệ 
sinh lao động 

Người huấn luyện đáp ứng các tiêu chuẩn sau: 

a) Bảo đảm tiêu chuẩn người huấn luyện theo quy định tại Điều 22, Nghị định số 44/2016/NĐ-
CP;  

b) Có ít nhất 10 năm làm công việc xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý, thanh tra, kiểm tra, 
nghiên cứu, đào tạo về an toàn, vệ sinh lao động hoặc có ít nhất 10 năm làm công việc huấn luyện về an 
toàn, vệ sinh lao động tại đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp. 

Điều 5. Tổ chức tham gia hoạt động huấn luyện, bồi dƣỡng về chuyên môn và nghiệp vụ 
huấn luyện của ngƣời huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 

Tổ chức bảo đảm các tiêu chí sau đây: 

1. Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện được cấp Chứng chỉ huấn 
luyện còn hiệu lực, hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện Hạng C theo quy định của 
Nghị định số 44/2016/NĐ-CP. 

2. Có tài liệu huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ theo Chương trình khung huấn luyện được ban 
hành kèm theo Thông tư này. 

3. Bảo đảm số lượng người huấn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng các nội dung huấn 
luyện theo Chương trình khung huấn luyện được ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 6. Nội dung huấn luyện, bồi dƣỡng về chuyên môn và nghiệp vụ cho ngƣời huấn 
luyện an toàn, vệ sinh lao động 

1. Trường hợp người huấn luyện thực hiện huấn luyện cho Tổ chức huấn luyện đủ điều kiện hoạt 
động hoặc doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện: 

a) Nội dung huấn luyện nghiệp vụ về an toàn, vệ sinh lao động gồm: 

Chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; phương pháp phân tích, đánh giá và kiểm 
soát rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; xây dựng hệ thống 
quản lý về an toàn, vệ sinh lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nghiệp vụ công tác tự 
kiểm tra; công tác điều tra tai nạn lao động; nghiệp vụ công tác kiểm định, huấn luyện an toàn, vệ sinh 
lao động. 

b) Nội dung huấn luyện kỹ năng cho người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động gồm: 

Kỹ năng biên soạn bài giảng; kỹ năng thuyết trình; kỹ năng tư vấn, hướng dẫn, thông tin, tuyên 
truyền về an toàn, vệ sinh lao động; kỹ năng tổ chức khóa huấn luyện; kỹ năng sử dụng các loại phương 
tiện hỗ trợ huấn luyện. 

c) Nội dung huấn luyện các chuyên đề bắt buộc gồm: 

An toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất, lắp đặt, vận hành, sửa chữa thiết bị điện; an toàn, vệ 
sinh lao động trong hoạt động hóa chất; an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động xây dựng hoặc khai 
thác khoáng sản; an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành 
máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. 

d) Các nội dung huấn luyện chuyên sâu khác phù hợp với năng lực của người huấn luyện và do 
người huấn luyện đăng ký tham dự. 

đ) Thời gian huấn luyện: Tổng thời gian huấn luyện là 80 giờ đối với nội dung huấn luyện theo 
quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản này, không bao gồm thời gian sát hạch. Đối với các nội dung 
huấn luyện chuyên sâu khác theo quy định tại điểm d khoản này, thời gian huấn luyện ít nhất 4 giờ đối 
với mỗi chuyên đề. 

2. Trường hợp người huấn luyện chỉ thực hiện huấn luyện đối tượng nhóm 4 tại doanh nghiệp 
hoặc người huấn luyện thực hành: 

a) Nội dung huấn luyện nghiệp vụ: Chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; phương 
pháp phân tích, đánh giá và kiểm soát rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và xây dựng kế hoạch ứng cứu 
khẩn cấp; xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh 
doanh; 

b) Nội dung huấn luyện kỹ năng: Kỹ năng biên soạn bài giảng; kỹ năng thuyết trình; kỹ năng tư 
vấn, hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động; kỹ năng tổ chức khóa huấn luyện; 
kỹ năng sử dụng các loại phương tiện hỗ trợ huấn luyện. 



c) Tổng thời gian huấn luyện là 40 giờ đối với nội dung huấn luyện theo quy định tại điểm a và 
điểm b khoản này, không bao gồm thời gian sát hạch. 

3. Chương trình huấn luyện thực hiện theo Chương trình khung huấn luyện tại Phụ lục I, được 
ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 7. Hình thức huấn luyện, bồi dƣỡng về chuyên môn và nghiệp vụ huấn luyện an toàn, 
vệ sinh lao động 

Huấn luyện trực tiếp, tập trung bảo đảm sự tương tác thường xuyên giữa người huấn luyện và 
người được huấn luyện. 

Điều 8. Sát hạch về chuyên môn và nghiệp vụ huấn luyện của ngƣời huấn luyện an toàn, 
vệ sinh lao động 

1. Thành lập Hội đồng sát hạch gồm ít nhất 05 thành viên, trong đó có đại diện Cục An toàn lao 
động, Hội nghề nghiệp về an toàn, vệ sinh lao động, chuyên gia, nhà khoa học về an toàn, vệ sinh lao 
động trong một số lĩnh vực như xây dựng pháp luật, an toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất, lắp đặt, 
vận hành, sửa chữa thiết bị điện, an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động hóa chất, an toàn, vệ sinh lao 
động trong hoạt động xây dựng hoặc khai khoáng, an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến sản xuất, bảo 
dưỡng, sửa chữa, vận hành máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. 

2. Nội dung sát hạch gồm 02 phần như sau: 

a) Sát hạch phần lý thuyết: Học viên làm bài tập trung trong thời gian 90 phút. Đối với học viên 
tham dự huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ huấn luyện nhóm 4 và huấn luyện thực hành, thời gian làm 
bài tập trung là 45 phút; 

b) Sát hạch phần kỹ năng: Học viên lựa chọn 01 chuyên đề, tự chuẩn bị bài giảng theo chương 
trình khung quy định và trình bày trước hội đồng sát hạch trong thời gian không quá 30 phút/học viên. 
Đối với học viên tham dự huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ huấn luyện nhóm 4 và huấn luyện thực 
hành, thời gian trình bày không quá 20 phút/học viên. 

3. Đánh giá kết quả sát hạch: Kết quả sát hạch là tổng số điểm phần sát hạch lý thuyết và phần 
sát hạch kỹ năng. Kết quả tối đa mỗi phần sát hạch là 100 điểm. Học viên được đánh giá đạt yêu cầu 
phải có số điểm mỗi phần ít nhất là 50 điểm. 

Điều 9. Tập huấn cập nhật thông tin, kiến thức cho ngƣời huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 
động. 

Tổ chức huấn luyện theo quy định tại Điều 5 Thông tư này tổ chức tập huấn cập nhật kiến thức, 
thông tin, chính sách, pháp luật, khoa học, công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động cho người huấn luyện 
an toàn, vệ sinh lao động. 

 
Chƣơng III 

HỖ TRỢ CHI PHÍ HUẤN LUYỆN CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC KHÔNG THEO HỢP 
ĐỒNG LAO ĐỘNG 

 
Điều 10. Khảo sát nhu cầu hỗ trợ chi phí huấn luyện và lập dự toán kinh phí 

1. Hằng năm, Cục An toàn lao động tổ chức khảo sát các địa bàn trọng điểm trên cả nước nơi 
tập trung nhiều lao động làm việc không theo hợp đồng lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt 
về an toàn, vệ sinh lao động; trong đó tập trung vào những khu vực có rủi ro cao về tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp, có khả năng gây tác động xấu đến nhiều người lao động và cộng đồng dân cư để lập 
kế hoạch, dự toán kinh phí tổ chức các lớp huấn luyện mẫu trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
phê duyệt trước khi gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí hỗ trợ trong dự 
toán ngân sách nhà nước. 

2. Hằng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ 
chức khảo sát các làng nghề, hợp tác xã, tổ sản xuất tại địa phương nơi tập trung nhiều lao động làm 
việc không theo hợp đồng lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; 
tổng hợp nhu cầu hỗ trợ huấn luyện và lập kế hoạch, dự toán kinh phí hỗ trợ huấn luyện gửi cơ quan tài 
chính cùng cấp để trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí hỗ trợ trong dự toán ngân sách nhà nước. 

3. Hằng năm, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức khảo sát các hộ gia đình, người 
lao động làm nghề tự do làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn 
quản lý; tổng hợp nhu cầu hỗ trợ huấn luyện và lập kế hoạch, dự toán kinh phí hỗ trợ huấn luyện gửi cơ 
quan tài chính cùng cấp để trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí hỗ trợ trong dự toán ngân sách nhà 
nước. 



4. Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 
Điều này lựa chọn Tổ chức huấn luyện sự nghiệp công lập có đủ điều kiện hoạt động huấn luyện để cung 
ứng dịch vụ sự nghiệp công về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt 
hàng hoặc đấu thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 
năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 
1508/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự 
nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội.  

Điều 11. Quy trình thực hiện hỗ trợ chi phí huấn luyện 

1. Hỗ trợ trực tiếp cho người lao động 

a) Người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ gửi Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện theo 
Mẫu 01 Phụ lục II, được ban hành kèm theo Thông tư này về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, 
kèm theo hóa đơn thu tiền của tổ chức huấn luyện và bản sao thẻ an toàn đã được cấp để được hỗ trợ 
chi phí huấn luyện. 

b) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thanh toán chi phí hỗ trợ huấn luyện cho người lao 
động trong vòng 14 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

2. Hỗ trợ chi phí huấn luyện thông qua Tổ chức huấn luyện 

Tổ chức huấn luyện gửi Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện (nêu rõ tên và số tài khoản nhận 
hỗ trợ) theo Mẫu số 02 Phụ lục II, được ban hành kèm theo Thông tư này về cơ quan Lao động - 
Thương binh và Xã hội theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư này, kèm theo các giấy tờ chứng 
minh việc tổ chức lớp huấn luyện như sau: 

a) Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện của người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ theo 
Mẫu số 01 Phụ lục II, được ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Dự toán chi phí tổ chức huấn luyện theo Mẫu số 03 Phụ lục II, được ban hành kèm theo 
Thông tư này; 

c) Danh sách người huấn luyện theo Mẫu số 04 Phụ lục II, được ban hành kèm theo Thông tư 
này, kèm theo bản sao hồ sơ chứng minh năng lực của người huấn luyện; 

d) Danh sách người tham dự huấn luyện theo Mẫu số 05 Phụ lục II, được ban hành kèm theo 
Thông tư này; 

đ) Quyết định cấp thẻ an toàn theo Mẫu số 06 Phụ lục II, được ban hành kèm theo Thông tư này, 
kèm theo danh sách người được cấp thẻ; 

e) Hợp đồng huấn luyện, Mẫu số 07 Phụ lục II, được ban hành kèm theo Thông tư này; 

g) Biên bản thanh lý Hợp đồng huấn luyện, Mẫu số 08 Phụ lục II, được ban hành kèm theo 
Thông tư này; 

h) Các chứng từ chỉ tiêu có liên quan đến huấn luyện (để đối chiếu, tổ chức huấn luyện trực tiếp 
thực hiện lưu giữ theo quy định hiện hành). 

 
Chƣơng IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 12. Trách nhiệm của Cục An toàn lao động 

1. Tổ chức kiểm tra và thông báo Tổ chức huấn luyện đáp ứng các tiêu chí tham gia hoạt động 
huấn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ cho người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. 

2. Lựa chọn địa điểm tổ chức sát hạch bảo đảm thuận tiện cho người tham dự và thông báo cho 
các Tổ chức huấn luyện đăng ký danh sách tham dự sát hạch về thời gian và địa điểm sát hạch. 

3. Quyết định thành lập hội đồng sát hạch theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư này. Căn 
cứ kết quả sát hạch, cấp giấy chứng nhận cho người đủ tiêu chuẩn huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 
và lưu giữ hồ sơ sát hạch theo quy định của pháp luật. 

4. Chủ trì, phối hợp với hội nghề nghiệp về an toàn, vệ sinh lao động, các cơ quan nghiên cứu về 
an toàn, vệ sinh lao động tổ chức tập huấn cập nhật kiến thức, thông tin, chính sách, pháp luật, khoa 
học, công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động cho người đứng đầu Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh 
lao động và tổ chức đánh giá, xếp loại tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động bảo đảm việc 
khuyến khích nâng cao chất lượng huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. 



5. Tổ chức hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động huấn luyện về chuyên môn, 
nghiệp vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và hoạt động tập huấn cập nhật kiến thức về an toàn, vệ 
sinh lao động theo quy định của pháp luật. 

6. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát các địa phương về 
hoạt động hỗ trợ huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động. 

7. Xây dựng, thống nhất quản lý phần mềm dịch vụ công trực tuyến cấp, cấp lại, gia hạn Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện, thông báo về điều kiện tự huấn luyện của doanh nghiệp; 
quản lý cơ sở dữ liệu về các Tổ chức huấn luyện, doanh nghiệp tự huấn luyện, Tổ chức tham gia huấn 
luyện, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. 

8. Thông tin kịp thời, đầy đủ về tình hình thực hiện pháp luật, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi 
phạm pháp luật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trên trang thông tin điện tử của Cục An toàn lao 
động. 

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội 

1. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông 
tư này tại địa phương. 

2. Thông báo cho Cục An toàn lao động việc xử lý vi phạm hành chính và các hình thức xử lý, đề 
nghị xử lý khác theo quy định của pháp luật về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để thông 
tin kịp thời trên trang thông tin điện tử của Cục An toàn lao động. 

3. Tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (thông qua Cục An toàn lao động) 
về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn khi được yêu cầu. 

Điều 14. Trách nhiệm của Tổ chức huấn luyện tham gia hoạt động huấn luyện, bồi dƣỡng 
về chuyên môn, nghiệp vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 

1. Thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo 
đúng Chương trình khung huấn luyện quy định tại Thông tư này và bảo đảm bố trí đủ người có đủ năng 
lực về chuyên môn, kinh nghiệm về an toàn, vệ sinh lao động tham gia huấn luyện. 

2. Tổng hợp danh sách học viên đạt yêu cầu sau khi kết thúc khóa huấn luyện, kèm theo hồ sơ 
chứng minh tiêu chuẩn người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động của học viên theo quy định tại Điều 
22 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP, gửi về Cục An toàn lao động để tổng hợp và có kế hoạch tổ chức sát 
hạch tập trung. 

3. Lưu giữ đầy đủ hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hoạt động huấn luyện, bồi dưỡng về chuyên môn, 
nghiệp vụ cho người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. 

 
Chƣơng V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 15. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2017. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội để kịp thời nghiên cứu, giải quyết./. 
  
Nơi nhận: 
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực 
thuộc CP; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Cơ quan TW các đoàn thể và các Hội; 
- Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Các Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty hạng đặc 
biệt; 

KT. BỘ TRƢỞNG 
THỨ TRƢỞNG 

 
 
 
 

Doãn Mậu Diệp 



- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Đăng Công báo; 
- Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH; 
- Lưu: VT, Cục ATLĐ, PC. 

  
PHỤ LỤC I 

(Ban hành theo Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 7 năm 2017) 
 

I. Chƣơng trình khung huấn luyện, bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ huấn luyện cho 
ngƣời huấn luyện thực hiện huấn luyện cho các nhóm đối tƣợng tham dự huấn luyện do Tổ chức 
huấn luyện đủ điều kiện hoạt động hoặc doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện tổ chức 

STT NỘI DUNG HUẤN LUYỆN 

Thời gian huấn luyện (giờ) 

Tổng số 

Trong đó 

Lý thuyết 
Thực 
hành 

Kiểm tra 

1 
Phần huấn luyện nghiệp vụ về an toàn, vệ sinh 
lao động 

24 19 3 2 

1 Chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động 8 7 0 1 

2 Phương pháp phân tích, đánh giá và kiểm soát rủi ro 
về an toàn, vệ sinh lao động và xây dựng kế hoạch 
ứng cứu khẩn cấp. 

8 4 3 1 

3 Xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao 
động. 

1 1 0 0 

4 Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh. 1 1 0 0 

5 Nghiệp vụ công tác tự kiểm tra về an toàn, vệ sinh 
lao động. 

1 1 0 0 

6 
Công tác khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn 
lao động, bệnh nghề nghiệp 

1 1 0 0 

7 
Nghiệp vụ công tác kiểm định, huấn luyện an toàn, 
vệ sinh lao động. 

4 4 0 0 

II 
Phần huấn luyện về kỹ năng cho ngƣời huấn 
luyện an toàn, vệ sinh lao động 

24 15 7 2 

1 Kỹ năng tổ chức khóa huấn luyện. 1 1 0 0 

2 Các phương pháp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 
động và kỹ năng sử dụng các phương tiện hỗ trợ 
huấn luyện. 

2 2 0 0 

3 Kỹ năng biên soạn giáo án và bài giảng huấn luyện 1 1 0 0 

4 Kỹ năng mở đầu và kết thúc lớp huấn luyện 2 1 1 0 

5 Kỹ năng tư vấn, hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền 
về an toàn, vệ sinh lao động. 

2 2 0 0 

6 Kỹ năng thuyết trình và kiểm soát lớp huấn luyện 16 8 6 2 

III Phần huấn luyện các chuyên đề bắt buộc 32 20 6 6 

1 
An toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất, lắp đặt, vận 
hành, sửa chữa thiết bị điện. 

6 4 1 1 

2 An toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động hóa chất. 6 4 1 1 

3 An toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động xây dựng. 6 4 1 1 

4 An toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động khai thác 
khoáng sản. 

6 4 1 1 

5 Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. 

8 4 2 2 

Tổng cộng 80 54 16 10 

II. Chƣơng trình khung huấn luyện, bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ huấn luyện cho 
ngƣời huấn luyện chỉ thực hiện huấn luyện nhóm 4 tại doanh nghiệp hoặc ngƣời huấn luyện thực 
hành 

STT NỘI DUNG HUẤN LUYỆN 

Thời gian huấn luyện (giờ) 

Tổng số 

Trong đó 

Lý thuyết 
Thực 
hành 

Kiểm tra 

I Phần huấn luyện nghiệp vụ về an toàn, vệ sinh 16 11 3 2 



lao động 

1 Chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động 8 7 0 1 

2 Phương pháp phân tích, đánh giá và kiểm soát rủi ro 
về an toàn, vệ sinh lao động và xây dựng kế hoạch 
ứng cứu khẩn cấp. 

8 4 3 1 

II 
Phần huấn luyện về kỹ năng cho ngƣời huấn 
luyện an toàn, vệ sinh lao động 

24 15 7 2 

1 Kỹ năng tổ chức khóa huấn luyện. 1 1 0 0 

2 Các phương pháp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 
động và kỹ năng sử dụng các phương tiện hỗ trợ 
huấn luyện. 

2 2 0 0 

3 Kỹ năng biên soạn giáo án và bài giảng huấn luyện 1 1 0 0 

4 Kỹ năng mở đầu và kết thúc lớp huấn luyện 2 1 1 0 

5 Kỹ năng tư vấn, hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền 
về an toàn, vệ sinh lao động. 

2 2 0 0 

6 Kỹ năng thuyết trình và kiểm soát lớp huấn luyện 16 8 6 2 

Tổng cộng 40 26 10 4 

  
PHỤ LỤC II 

BIỂU MẪU PHỤC VỤ CÔNG TÁC HỖ TRỢ HUẤN LUYỆN 
Mẫu 01: Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện của người lao động (Ban hành theo Thông tư số 

19/2017/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 7 năm 2017) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HUẤN LUYỆN 
 

Kính gửi: …………………………….(1) ..............................................................................  

Họ và tên: .................................................................................................... □ Nam, □ :Nữ 

Sinh ngày………… tháng …………..năm ……………Dân tộc: ..........................................  

Số CMND:  …………………….Nơi cấp:…………….. Ngày cấp: .......................................  

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: ..................................................................................................................  

Công việc đang làm …………………….(2) ……………………..Điện thoại: .......................  

Nơi làm việc: .....................................................................................................................  

Đối tượng được ưu tiên hỗ trợ: …………………………(3) ................................................  

Tôi đã tham dự lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động chuyên đề ……………….(2) 
…………..do……………………….. tổ chức tại: 
...........................................................................................................................  

Đề nghị cơ quan ……………………..(1)……………………… hỗ trợ chi phí huấn luyện cho tôi 
theo quy định. 

Hình thức nhận kinh phí .....................................................................................................  

Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì không đúng, tôi xin 
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

  
Xác nhận của UBND cấp xã: ……………….. 
Xác nhận Ông (bà) ………………………..có hộ 
khẩu thường trú/tạm trú tại xã:……………….. 
Các nội dung trong đơn là chính xác. 

TM. UBND  
(Ký tên và đóng dấu) 

……….., ngày…….tháng……năm 20….. 
Ngƣời viết đơn 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

  
------------------------------------ 



(1) Ghi cụ thể tên cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ học phí; 

(2) Tên công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; 

(3) Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, người có công 
với cách mạng và thân nhân chủ yếu của người có công. 

  
Mẫu 02: Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện của người lao động (Ban hành theo Thông tư số 

19/2017/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 7 năm 2017) 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
--------------- 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HUẤN LUYỆN 
 

Kính gửi: …………………………………………(1) ...........................................................  

Tên Tổ chức huấn luyện ...................................................................................................  

Địa chỉ: .............................................................................................................................  

Điện thoại: ........................................................................................................................  

Người đại diện ………………………………………..chức vụ ............................................  

Số tài khoản nhận hỗ trợ ..................................................................................................  

Tên chủ tài khoản .............................................................................................................  

Ngân hàng ........................................................................................................................  

Đơn vị chúng tôi đã hoàn tất lớp huấn luyện cho …………………người làm công việc có nguy cơ 
mất an toàn, vệ sinh lao động thuộc danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao 
động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành (có danh sách kèm theo). 

Đề nghị …………………….(1)………………….. hỗ trợ chi phí huấn luyện người lao động theo 
quy định. 

  

 
Nơi nhận: 

…………., ngày……tháng……năm………… 
Đại diện Tổ chức huấn luyện 

 
(1) Ghi cụ thể tên cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ chi phí huấn luyện; 

  

Mẫu 03: Dự toán chi phí tổ chức lớp huấn luyện  
(Ban hành theo Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 7 năm 2017) 

 
TÊN TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN 

 
DỰ TOÁN CHI PHÍ TỔ CHỨC LỚP HUẤN LUYỆN 

Tên lớp huấn luyện: ………………………(1) ……………………………………… 

Số lượng người lao động đăng ký:………………………………………………….. 

Thời gian huấn luyện:……………………giờ. 

TT Nội dung chi phí Đơn vị tính Số lƣợng 
Đơn 
giá 

Thành tiền 
(đồng) 

Ghi chú 

  TỔNG           

1 Tuyển sinh Người         

2 Khai mạc, bế mạc Lần         

3 Cấp thẻ an toàn Thẻ         

4 Tài liệu huấn luyện Bộ         

5 Thù lao người huấn luyện Giờ         

6 
Phụ cấp lưu động cho người 
huấn luyện, người quản lý 

Người 
        

7 
Hỗ trợ nguyên, nhiên, vật liệu 
huấn luyện thực hành 

          



8 Thuê lớp học Ngày         

9 Thuê thiết bị huấn luyện Thiết bị         

10 
Thuê phương tiện vận chuyển 
thiết bị, vật liệu cồng kềnh 

Lần 
        

11 
Trích khấu hao tài sản cố định 
phục vụ lớp huấn luyện 

          

12 
Chỉnh sửa, biên soạn lại chương 
trình, giáo trình huấn luyện đặc 
thù 

          

13 
Chi công tác quản lý lớp huấn 
luyện 

          

  
DUYỆT CỦA …………….(2) 
  

…………, ngày………tháng………năm 20…. 
NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU 

TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN 
------------------------- 

(1) Ghi cụ thể tên chuyên đề lớp huấn luyện người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an 
toàn, vệ sinh lao động; 

(2) Tên cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động ở Trung ương hoặc địa phương. 

  
Mẫu 04: Danh sách người huấn luyện  

(Ban hành theo Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 7 năm 2017) 
 

DANH SÁCH NGƢỜI HUẤN LUYỆN 
Thời gian huấn luyện:………………………………………………………………………. 

Chuyên đề huấn luyện: ………………………………………………………………………. 

TT Họ và tên 

Ngày tháng 
năm sinh 

Địa chỉ cƣ trú Phạm vi đƣợc huấn 
luyện 

Ký tên 

Nam Nữ   

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  
  ………….., ngày……… tháng…….. năm 20.... 

TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN 
(Ký tên, đóng dấu) 

  
Mẫu 05: Danh sách người lao động tham dự huấn luyện  

(Ban hành theo Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 7 năm 2017) 
 

DANH SÁCH NGƢỜI LAO ĐỘNG THAM DỰ HUẤN LUYỆN 
 

Thời gian huấn luyện:………………………………………………………………………. 

Chuyên đề huấn luyện: ………………………………………………………………………. 

TT Họ và tên 

Ngày tháng 
năm sinh 

Địa chỉ cư trú 
Công việc 
đang làm 

Trình độ Ký tên 

Nam Nữ   
Văn 
hóa 

Chuyên 
môn 

 

                  



                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  
  ………….., ngày……… tháng…….. năm 20.... 

TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN 
(Ký tên, đóng dấu) 

  
Mẫu 06: Quyết định cấp thẻ an toàn 

 (Ban hành theo Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 7 năm 2017) 
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có) 
TÊN TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số:         /QĐ-TAT …….., ngày ……. tháng …… năm……. 

  
QUYẾT ĐỊNH  

Về việc cấp thẻ an toàn 
(Chức danh người đứng đầu Tổ chức huấn luyện) 

 

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 18/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Hợp đồng huấn luyện Số:          /20……. /HĐHL ngày.... tháng .... năm ………. 

Căn cứ kết quả sát hạch lớp huấn luyện………. (Tên chuyên đề huấn luyện) do 
……………………(tên Tổ chức huấn luyện) tổ chức từ ngày ………….., đến ngày ……………, 
tại………………………………………………………………………….. 

Theo đề nghị của ………………………………………………………………………….. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp thẻ an toàn cho ………. người đã tham dự và đạt kết quả huấn luyện theo yêu cầu 
(có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày được ký. 

Điều 3. ……………………………………………và những người có tên trong danh sách tại Điều 1 
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

  
 
Nơi nhận: 

NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN 
(Ký tên, đóng dấu) 

  
Mẫu 07: Hợp đồng huấn luyện 

 (Ban hành theo Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 7 năm 2017) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
HỢP ĐỒNG HUẤN LUYỆN 
Số:          /20……… /HĐHL 

 

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; 



Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ huấn 
luyện cho người lao động làm việc ở khu vực không có hợp đồng lao động khi làm công việc có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; 

Căn cứ Thông tư số 18/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội. 

Hôm nay, ngày        tháng          năm 20     , tại……………………………..chúng tôi gồm: 

Bên A: (Tên cơ quan LĐTBXH) 

- Địa chỉ: ………………………………….. 

Điện thoại: ………………………………….. 

- Người đại diện: ………………………………….., chức vụ: ……………………………….. 

Bên B: (tên tổ chức huấn luyện) 

- Địa chỉ: ………………………………….., ĐT: ………………………………….. 

- Người đại diện: ………………………………….., chức vụ:…………………………..…….. 

- Tài khoản số: ………………………………….., tại ngân hàng …………………………….. 

Sau khi kiểm tra năng lực và điều kiện tổ chức huấn luyện của Bên B, hai bên cùng thống nhất 
thỏa thuận ký Hợp đồng huấn luyện gồm các điều khoản sau: 

Điều I: Hai bên phối hợp tổ chức mở lớp huấn luyện (tên chuyên đề huấn luyện) như sau: 

Địa chỉ tổ chức huấn luyện: ………………………………….. 

Thời gian huấn luyện: ………….giờ, 

Ngày bắt đầu huấn luyện :         /       /20... Dự kiến kết thúc        /       /20... 

Số người tham dự huấn luyện dự kiến: người 

Điều II: Trách nhiệm của các bên 

Trách nhiệm bên A: 

- Kiểm tra lớp huấn luyện và giám sát việc kiểm tra, sát hạch khi kết thúc. 

- Thanh toán kinh phí hợp đồng cho bên B. 

- Tạm ứng 50% học phí cho bên B để tổ chức huấn luyện; 

Trách nhiệm bên B: 

- Tuyển sinh và cung cấp danh sách người tham dự huấn luyện cho bên A theo quy định. 

- Lập dự toán kinh phí lớp huấn luyện và thực hiện chi phí theo đúng quy định. 

- Tổ chức huấn luyện, quản lý lớp và người tham dự theo đúng chương trình, kế hoạch huấn 
luyện. 

- Tổ chức kiểm tra, sát hạch và cấp thẻ an toàn cho người tham dự huấn luyện đạt kết quả theo 
yêu cầu. 

Điều III: Kinh phí hợp đồng 

Tổng giá trị hợp đồng là …………………………đồng (bằng chữ…………………………đồng) 

Kinh phí bên A tạm ứng cho bên B là:…………………………………..đồng. 

Bằng chữ: …………………………………..………………………………….. 

Điều IV: Điều khoản chung 

Hai bên cam kết thực hiện đúng nội dung, yêu cầu trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện, 
nếu có gì vướng mắc sẽ cùng nhau bàn bạc thống nhất giải quyết. 

Hợp đồng được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 02 
bản. 

  
ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 

  



Mẫu 08: Biên bản thanh lý Hợp đồng huấn luyện 
(Ban hành theo Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 7 năm 2017) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
--------------- 

BIÊN BẢN THANH LÝ  
HỢP ĐỒNG HUẤN LUYỆN 

 

Hôm nay, ngày      /      /20..   tại ……………………………..chúng tôi gồm: 

Bên A: (Tên cơ quan LĐTBXH) 

- Địa chỉ: ………………………………….. 

Điện thoại: ………………………………….. 

- Người đại diện: ………………………………….., chức vụ:………………………………….., 

Bên B: (Tên Tổ chức huấn luyện) 

- Địa chỉ: ………………………………….., ĐT: ………………………………….. 

- Người đại diện: ………………………………….., chức vụ: ……………..………………….. 

- Tài khoản số:………………………………….. tại ngân hàng ……………………………….. 

Căn cứ Hợp đồng huấn luyện số       /20..../HĐHL ngày       /          /20.... giữa ...(Tên cơ quan 
LĐTBXH).... và (tên Tổ chức huấn luyện) tổ chức lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động có địa chỉ tại 
………………………………….., hai bên cùng thống nhất thanh lý Hợp đồng huấn luyện nói trên như sau: 

1. Bên A và Bên B đã thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên như đã thỏa 
thuận và cam kết theo hợp đồng. 

2. Bên B đã thực hiện hoàn thành việc huấn luyện (tên chuyên đề huấn luyện) cho 
…………..người tham dự huấn luyện. Trong đó, có …………………Người hoàn thành lớp huấn luyện. 

3. Kinh phí lớp huấn luyện: …………………………………..đồng (bằng chữ) gồm: 

Số người x mức học phí/người = …………….đồng (bằng chữ) Có danh sách người hoàn thành 
lớp huấn luyện kèm theo. 

4. Số kinh phí bên A đã tạm ứng cho bên B là: …………………………………..đồng. 

5. Số kinh phí còn lại bên A phải thanh toán cho bên B là: …………………………… đồng. 

Bằng chữ: …………………………………..………………………………….. 

6. Biên bản thanh lý hợp đồng được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 03 
bản, bên B giữa 01 bản. 

  
ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 

 


