
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ 

ĐÀO TẠO KHANG MINH PHÚ



MỤC LỤC

1
• Giới thiệu

2
• Thông tin công ty

3

• Kinh nghiệm dự án4

• Ngành nghề hoạt động

5
• Tổ chức nhân sự

6
• Hồ sơ pháp lýĐÀO TẠO AN TOÀN

TRAO NGÀN HẠNH PHÚC



GIỚI THIỆU

CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC 

THS. ĐỒNG THỊ HẬU

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, UY TÍN 

doanh nghiệp và CHẤT LƯỢNG sản phẩm là một trong các

yếu tố then chốt quyết định sự phát triển và thành công của

doanh nghiệp. Trong đó việc xây dựng môi trường làm việc

chuyên nghiệp đảm bảo tính pháp lý và các tiêu chuẩn của

khách hàng đồng thời mang giá trị nhân văn thể hiện tinh

thần tuân thủ pháp luật, trách nhiệm xã hội và tính chuyên

nghiệp của doanh nghiệp là việc vô cùng cần thiết và quan

trọng. 

Thấu hiểu ý nghĩa của việc kiến tạo hạnh phúc trong

lao động và phát triển năng lực lao động mang lại thịnh

vượng cho doanh nghiệp, khách hàng và xã hội, công ty 

TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO KHANG MINH PHÚ đã

ra đời để đáp ứng nhu cầu đó.



LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ 

CỦA KHANG MINH PHÚ
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Cam kết của KMP: 100% nhân lực sau đào tạo có sự chuyển biến

tích cực về thái độ công việc và chất lượng lao động

Điểm khác biệt của KMP: Kiến tạo hạnh phúc trong đào tạo nhân

lực và doanh nghiệp, nâng cao năng suất và chất lượng lao động

nhằm mang lại thịnh vượng cho doanh nghiệp
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THÔNG TIN CÔNG TY

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO KHANG MINH PHÚ

THÔNG TIN KHÁC

MÃ DOANH NGHIỆP

ĐIỆN THOẠI:

EMAIL:

Hotline

0315406807

0274.62.66.986

atldkhangminhphu@gmail.com

0981.067.568

WEBSITE:
http://khangminhphu.vn

- Văn phòng ĐD: Số 15, Đường 65, P Phú Tân 2, TP Thủ Dầu Một, T Bình Dương

- Trụ sở chính: 102/30, KP 3B, Đường TL 17, P Thạnh Lộc, Quận 12, TP HCM



CÔNG TY TNHH TV&ĐT KHANG MINH PHÚ

Địa chỉ: 102/30, KP 3B, Đường TL 17, P Thạnh 

Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Thông Tin Công Ty



Sứ mệnh 
Là công ty cung cấp dịch vụ đào tạo nhân lực uy tín được khách

hàng sẵn sàng lựa chọn và tin dùng. 

Tầm nhìn
Mang lại hạnh phúc trọn vẹn và sự thịnh vượng cho đối tác thông

qua hoạt động huấn luyện và đào tạo toàn diện nhân lực.

Tầm nhìn – Sứ mệnh



Khách hàng là trung tâm

Khang Minh Phú hoạt động dựa trên nền tảng thấu cảm với khách hàng; Không ngừng tập trung để phát triển và

chăm sóc tốt nhất cho khách hàng; Hiểu rõ nhu cầu của khách hàng; Thúc đẩy những tương tác trực tiếp với khách

hàng nhằm mang lại chất lượng dịch vụ hơn khách hàng mong đợi và tin tưởng.

Khang Minh Phú - Giá trị văn hóa

Chính trực - Tử tế

Chúng tôi luôn chú trọng phát triển thân - tâm - trí hướng tới sự chính trực - tử tế. Chúng tôi lấy sự chính trực, tử tế làm

gốc rễ cho sự phát triển của từng thành viên ở mọi cấp trong công ty. Bằng sự tôn trọng đạo đức, trung thực, nguyên tắc. 

Chúng tôi tin tưởng tuyệt đối vào giá trị tử tế mà chúng tôi mang lại cho cộng đồng, đối tác, và doanh nghiệp. Chúng tôi

lấy đó làm tự hào và luôn tôn trọng cam kết của mình.

Kiên định mục tiêu – Linh hoạt phương pháp.

Chúng tôi thực hiện công việc theo định hướng kết quả, kiên định mục tiêu. Đồng thời sẵn sàng linh hoạt phương pháp,

thúc đẩy hành động để hướng tới kết quả, hoàn thành mục tiêu. Chúng tôi đảm bảo tuân thủ các quy trình, nguyên tắc đã

đặt ra và quy định pháp luật. Chúng tôi luôn theo dõi cải tiết quy trình phù hợp nhất để hoàn thành mục tiêu đã lựa chọn.

Tinh thần tập thể

Với sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau, chúng tôi sẽ làm việc để hướng tới những khát vọng chung của toàn công ty. Chúng

tôi cùng xây dựng môi trường làm việc vui vẻ, đoàn kết, tràn đầy năng lượng tích cực và sẵn sàng hỗ trợ nhau cùng học

hỏi và phát triển.

Khát vọng thành công

Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình, không ngừng học tập và rèn luyện để hướng đến thành công và phát triển cho xã hội, đối

tác, doanh nghiệp và nhân viên.



CÁC DỊCH VỤ CHÍNH
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CÁC DỊCH VỤ LIÊN KẾT:

- Đào tạo cấp chứng chỉ nghề

trong các lĩnh vực cơ khí, xây

dựng, may mặc, pccc và y tế.

- Khám sức khỏe định kỳ

- Quan trắc môi trường DN

- Kiểm định thiết bị máy móc

- Bảo hiểm tại nạn 24h 

- Cung ứng nhân lực

Đào tạo ATVSLĐ các

nhóm 1,2,3,4,5,6

Đào tạo doanh nghiệp: 
Đào tạo vận hành và cải tiến doanh

nghiệp. Xây dựng hệ thống quy trình và

Đào tạo nhân sự chất lượng cao

Cung ứng nhân lực phụ trách

ATVSLĐ tại doanh nghiệp

Tư vấn đánh giá nhà máy theo

tiêu chuẩn khách hàng và Quốc tế Tư vấn Hồ sơ ATVSLĐ theo quy

định pháp luật
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KINH NGHIỆM DỰ ÁN
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KINH NGHIỆM DỰ ÁN

CÔNG TY TNHH MAEVE FURN
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QUY TRÌNH MỞ LỚP HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO

KMP Tiếp nhận nhu cầu KH

Phân nhóm, lập báo giá

Quý KH Xem xét phê duyệt

Chưa phù hợp

Khởi động dự án

Tổ chức huấn luyện theo lịch thống nhất

Đánh giá sau huấn luyện

Cấp chứng nhận, lưu hồ sơ, xuất hóa đơn TC

Thời hạn

định kỳ

theo QĐ

Quý KH Phối hợp triển khai lớp đào tạo

Thanh toán phí đào tạo

Quản lý hồ sơ theo quy định

KMP

Nhận giấy chứng nhận
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QUI TRÌNH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ HỒ SƠ ATLĐ

01 KHẢO SÁT

02 LẬP PHƯƠNG ÁN

03 BÁO GIÁ

04 TRÌNH BÀY

05 ĐIỀU CHỈNH

06 HỢP ĐỒNG

07 THỰC HIỆN



HỒ SƠ PHÁP LÝ
ĐÀO TẠO AN TOÀN

TRAO NGÀN HẠNH PHÚC



CƠ SỞ PHÁP LÝ DỊCH VỤ ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG NHẬN ATVSLĐ 
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THÔNG TIN VỀ CÁC NHÓM HUẤN LUYÊN AT,VSLĐ THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP NGÀY 15/05/2016
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THÔNG TIN VỀ CÁC NHÓM HUẤN LUYỆN AT,VSLĐ

Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn vệ

sinh lao động báo gồm:

a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và

phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản

xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc

tương đương;

b) Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a

Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công

tác an toàn, vệ sinh lao động.

Thời gian đào tạo: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là

16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra

Kết thúc khóa học, học viên hoàn thành chương trình

học tập được cấp chứng nhận an toàn, vệ sinh lao

động có giá trị 2 năm trên toàn quốc

Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao

động bao gồm:

a) Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh

lao động của cơ sở;

b) Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động

tại nơi làm việc.

Thời gian đào tạo: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là

48 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra

Kết thúc khóa học, học viên hoàn thành chương trình

học tập được cấp chứng nhận an toàn, vệ sinh lao

động có giá trị 2 năm trên toàn quốc

Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu

nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

là người làm công việc 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. Theo thông

tư số 36/2019/

TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019

Thời gian đào tạo: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là

24 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra

Kết thúc khóa học, học viên hoàn thành chương trình

học tập được cấp thẻ an toàn, vệ sinh lao động có giá

trị 2 năm trên toàn quốc

Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm theo 

quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và theo quy định tại điều

14 Luật an toàn, vệ sinh lao động, bao gồm cả người học 

nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng 

lao động

Thời gian đào tạo: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là

16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra

Kết thúc khóa học, học viên hoàn thành chương trình

học tập được ghi vào sổ theo dõi công tác huấn luyện

tại cơ sở khóa học được tổ chức định kỳ 1 năm 1 lần

Nhóm 5: Người làm công tác y tế.

Thời gian đào tạo: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là

16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra

Kết thúc khóa học, học viên hoàn thành chương trình

học tập được cấp chứng nhận an toàn, vệ sinh lao

động có giá trị 2 năm trên toàn quốc

Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 

74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 4 giờ ngoài nội 

dung đã được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

Kết thúc khóa học, học viên hoàn thành chương trình

học tập được cấp chứng nhận an toàn, vệ sinh lao

động có giá trị 2 năm trên toàn quốc



MẪU CHỨNG NHẬN

Nhóm 3 Nhóm 1,2,5,6



Chứng nhận Nhóm 4
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ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CHUYÊN MÔN CAO, GIÀU KINH NGHIỆM



ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CHUYÊN MÔN CAO, GIÀU KINH NGHIỆM



ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CHUYÊN MÔN CAO, GIÀU KINH NGHIỆM



ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CHUYÊN MÔN CAO, GIÀU KINH NGHIỆM



ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CHUYÊN MÔN CAO, GIÀU KINH NGHIỆM



Hình ảnh hoạt động



Hình ảnh hoạt động



Hình ảnh hoạt động



Hình ảnh hoạt động



Hình ảnh hoạt động



Hình ảnh hoạt động



Hình ảnh hoạt động



Hình ảnh hoạt động



Hình ảnh hoạt động



Hình ảnh hoạt động



twitter Hotline: 0981.067.568https://www.facebook.com/d
aotaokhangminhphu/

02746.266.986

Cảm ơn
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ĐÀO TẠO AN TOÀN 

TRAO NGÀN HẠNH PHÚC


