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Số: 145/CDMI-ĐTSK Hà Nội, ngày  29 tháng 10  năm 2019 
V/v mời tham dự khóa đào tạo huấn luyện, bồi 
dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn cho 
máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an 
toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng 
công trình. 

 

 
 

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực  
      kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 

 

Căn cứ Công văn số 1239/GĐ-CDMI ngày 20/10/2019 của Cục Giám định 
nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) về việc mời tham dự 
khóa đào tạo huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy, 
thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công 
xây dựng công trình, Trung tâm Phát triển Công nghệ quản lý và Kiểm định xây 
dựng (Trung tâm CDMI) – đơn vị trực thuộc Cục Giám định được giao tổ chức 
khóa đào tạo huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy, 
thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công 
xây dựng công trình xin thông báo thời gian, địa điểm và kinh phí của các khóa 
đào tạo cụ thể như sau: 

1. Thời gian và địa điểm 
- Tại TP. Hà Nội: Bắt đầu từ ngày 18/11/2019 tại Trường Đại học Kiến trúc 

Hà Nội - Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội.  
- Tại TP. Hồ Chí Minh: Bắt đầu từ ngày 09/12/2019 tại Trường Đại học Kiến 

trúc TP. Hồ Chí Minh – Số 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

2. Kinh phí:  

STT Nội dung Kinh phí (VNĐ) 

1 Lý thuyết chung 2.000.000/1 học viên 

2 Nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối 
với cốp pha trượt 2.000.000/1 học viên 

3 
Nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối 
với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc chuyên dùng 
có hệ thống tời nâng; máy bơm bê tông 

4.000.000/1 học viên 

4 

Nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối 
với cần trục tháp; máy vận thăng sử dụng trong thi 
công xây dựng; sàn treo nâng người sử dụng trong 
thi công xây dựng 

4.000.000/1 học viên 

 














