
Huấn luyện ATLĐ, VSLĐ cho người sử dụng máy nông nghiệp tại Bắc 

Giang năm 2017 

 

Sáng ngày 24/11/2017. Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị 

nông nghiệp phối hợp với Công ty cổ phần giống cây trồng Bắc Giang tổ chức lớp 

Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2017 theo quyết định số 131/QĐ-

KTHT-VP ngày 08/8/2017 của Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông 

thôn.  

Tới dự khai giảng có ông Vũ Anh Tuấn – Trưởng phòng Cơ Điện, Ông Phùng 

Đức Hiệp – Phó Chánh văn phòng Cục kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, Ông 

Nguyễn Công Bình – Giám đốc Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị 

nông nghiệp, Ông Nguyễn Văn Hoạt – Giám đốc Công ty cổ phần giống cây trồng Bắc 

Giang, Lãnh đạo các doanh nghiệp có người lao động tham dự lớp huấn luyện. 

 
Ông Trưởng phòng Cơ Điện – Trưởng phòng Cơ Điện, Cục kinh tế hợp tác và 

PTNT phát biểu khai mạc lớp huấn luyện 

Để nâng cao ý thức và hiểu biết về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong lĩnh 

vực sản xuất nông nghiệp. Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông 

nghiệp đã phối hợp với Công ty cổ phần giống cây trồng Bắc Giang tổ chức lớp Huấn 

luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2017 theo chương trình an toàn lao động 

quốc gia do bộ nông nghiệp chủ trì để huấn luyện cho người lao động tại gần 15 doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp như: Trồng trọt, bảo quản chế 

biến nông sản... tại Hội trường Trung tâm Giống nấm Bắc Giang, xã Tân Dĩnh, huyện 

Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang với số lượng học viên tham gia 130 người. 



 
Ông Nguyễn Văn Hoạt – Giám đốc Công ty cổ phần giống cây trồng Bắc Giang 

phát biểu tại lớp huấn luyện 

 
Ông Nguyễn Công Bình – Giám đốc Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, 

thiết bị nông nghiệp (người thứ 3 từ trái sang)  

Qua các buổi lên lớp, các giảng viên đã cung cấp cho học viên kiến thức về: 

1. Pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động; ý nghĩa của công tác an toàn 

lao động, vệ sinh lao động; Nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao 

động trong việc chấp hành qui định về an toàn lao động, vệ sinh lao động. 



2. Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm, các yếu tố có hại, bệnh nghề nghiệp 

và biện pháp phòng ngừa. phân tích đánh giá rủi ro an toàn lao động trong sản 

xuất. 

3. Các yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động phải tuân thủ khi thực hiện 

công việc: 

 Biển báo, qui trình làm việc an toàn lao động, vệ sinh lao động. 

 Công dụng, cách sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân. 

 Sơ cấp cứu tai nạn lao động. 

4. An toàn lao động, vệ sinh lao động cho người sử dụng máy trong sản xuất nông 

nghiệp 

5. Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với công việc và biện pháp 

phòng ngừa, cải thiện lao động. 

 Các yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh tại nơi làm việc và biện pháp phòng 

ngừa, cải thiện lao động. 

 Quy trình làm việc an toàn, quy trình vận hành, xử lý sự cố máy, thiết bị được 

giao 

 Kỹ thuật an toàn trong vận hành các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn 

lao động trong sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản. 

 Xem và phân tích nguyên nhân một số tai nạn lao động đặc biệt đã xảy ra đối 

với các đơn vị sản xuất trên cả nước. 

 Giải đáp thắc mắc mà học viên hỏi đối với các sự cố cụ thể tại đơn vị và những 

nguy cơ có thể dẫn đến việc mất an toàn lao động tại các vị trí học viên làm 

việc để phòng ngừa. 

6. Làm bài thu hoạch. 

 

 



 
Toàn cảnh lớp học 

 

Lớp huấn luyện diễn ra trong thời gian 4 ngày, từ ngày 24 đến ngày 27/11/2017. 

Các nội dung huấn luyện được các giảng viên trình bày xúc tích, minh họa sinh động, 

học viên tiếp thu nghiêm túc, công tác tổ chức lớp khoa học. Nhiều học viên bày tỏ 

nguyện vọng mong muốn Bộ nông nghiệp và PTNT quan tâm để hàng năm tổ chức 

các lớp huấn luyện tiếp theo tại tỉnh Bắc Giang. 

 

Máy cấy 

 

Tag: An toàn lao động, vệ sinh lao động, chương trình an toàn lao động quốc gia, an 

toàn trong sản xuất nông nghiệp, Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị 

nông nghiệp, Nguyễn Công Bình, Vũ Anh Tuấn, Phùng Đức Hiệp, Nguyễn Văn Hoạt, 

Cục kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, Công ty cổ phần giống cây trồng Bắc 
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