
  

CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM 

TRUNG TÂM TẬP HUẤN 

NGHIỆP VỤ ĐĂNG KIỂM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Số:            / TB- VRTC Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2022 

 
 

THÔNG BÁO 

Về việc tập huấn kiểm định viên  theo Luật ATVSLĐ:  Lớp tập huấn kiểm định 

phương tiện xêp dỡ, thiết bị áp lực 

 

Kính gửi:    - Các đơn vị  thực hiện triển khai công tác kiểm định viên theo Nghị định 

số 44/2016/NĐ-CP . 

                        

   Triển khai thực hiện Luật An toàn Vệ sinh Lao động, Nghị định số 

44/2016/NĐ-CP , ngày 15 tháng 05 năm 2016 và Thông tư số 36/2017/TT-BGTVT 

ngày 9 tháng 10 năm 2017, theo kế hoạch được Cục Trưởng phê duyệt; Trung tâm 

tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm (VRTC) phối hợp với Phòng Công nghiệp - Cục Đăng 

kiểm Việt Nam mở các lớp kiểm định viên cho các kiểm tra thiết bị xếp dỡ và bình 

chịu áp lực như sau: 

 1. Nội dung và Chương trình tập huấn :  

  Kiểm tra thiết bị xếp dỡ và bình chịu áp lực;  

 2. Đối tượng học:  Là các Cán bộ, Kiểm định viên của các Đơn vị thực hiện 

nhiệm vụ được triển khai hiện công tác theo Luật An toàn Vệ sinh Lao động, Nghị 

định số 44/2016/NĐ-CP, ngày 15 tháng 5 năm 2016 và Thông tư số 36/2017/TT-

BGTVT ngày 9 tháng 10 năm 2017, có đủ điều kiện như quy định tại Điều 9. Nghị 

định số 44/2016/NĐ-CP :  

2.1- Có trình độ đại học trở lên, thuộc chuyên ngành kỹ thuật phù hợp với đối 

tượng kiểm định; 

2.2- Có đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu công việc; 

2.3- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm công tác chuyên môn được đơn vị cử 

đi học; 

3. Thời gian và địa điểm mở lớp:  

- Thời gian học 02 ngày 

- Lớp thứ 1: Tại TP. Hà Nội ( Trung tâm VRTC- Cục Đăng kiểm Việt Nam):  

vào ngày 04-05/4/2022 

- Lớp thứ 2: Chi cục ĐK số 5, địa chỉ số 40 - Đường Trần Phú - P. Vĩnh 

Nguyên – TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà:  vào ngày 14-15/4/2022 

- Lớp thứ 3: Chi Cục ĐK số 9, địa chỉ số 102, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu:  vào ngày 18-19/4/2022 

4. Hồ sơ gửi kèm:  

- Học viên nộp hồ sơ về TT.VRTC trước hoặc khi nhập học bao gồm: 

 * Phô tô CMT hoặc  Căn cước công dân & 01 ảnh 4 x 6; 
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 * Phô tô công chứng Văn bằng chuyên môn hoặc mang bằng gốc để đối chiếu 

(Là: Bằng đại học thuộc chuyên ngành kỹ thuật phù hợp với đối tượng kiểm định 

theo qui định); 

5. Kinh phí tập huấn:  

Kinh phí tập huấn cho các lớp 02 ngày, dành cho đối tượng trên là: 

3,500,000 đ/ người.( Ba triệu năm trăm ngàn đồng/người), có hóa đơn tài 

chính của Trung tâm VRTC- Cục Đăng kiểm Việt Nam 

Kinh phí trên đã bao gồm chi phí tập huấn, tài liệu, và giải khát giữa giờ. 

Học viên đủ điều kiện tham dự khóa học, tham dự đầy đủ thời gian tập huấn 

nếu đạt kết quả làm bài thu hoạch sẽ được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp Giấy chứng 

nhận đã hoàn thành khóa học trên. 

 * Học viên tự bố trí ăn, ở,  đi lại đảm bảo an toàn. 

  * Học viên nộp tiền mặt khi nhập học hoặc qua chuyển khoản xin gửi về tài 

khoản:  

Trung tâm tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm 

 Địa chỉ: 126. Kim Ngưu - P. Thanh Nhàn - Q. Hai Bà Trưng -  Hà Nội; 

Tài khoản số: 1401206008776 - Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam 

(AGRIBANK) - Chi nhánh Hà nội I. 

 MST: 0100109120-048  

Trung tâm Tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm trân trọng thông báo cùng danh sách 

kèm theo tới các Đơn vị được biết để xác nhận và báo lại người tham dự để Trung 

tâm VRTC - Cục Đăng kiểm Việt Nam chúng tôi làm công tác chuẩn bị và triển khai 

lớp tập huấn được tốt. Đề nghị các Đơn vị gửi danh sách báo về Trung tâm VRTC- 

Cục Đăng kiểm Việt Nam trước ngày 26/3/2022 để tập hợp và triển khai: 

 Trung tâm tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm  

    126. Kim Ngưu - P.Thanh Nhàn - Q. Hai Bà Trưng -  Hà Nội 

    Điện thoại: 024. 36331279                       Fax: 024. 36331278. 

    Di động: Mr Tập – 0912 790 504, Email: tapdkpt@gmail.com ; 

tudtvr@gmail.com  

Trung tâm Tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm xin thông báo tới đơn vị được biết 

để thực hiện./. 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- PCN (để p/h); 

- Lưu: VP, VRTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

ĐOÀN TUẤN TÚ 
                           


