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Chi6n lugc s6n xu5t spch hon trong c6ng nghiQp d6n nim 2O2O dd dugc Thu
tu6ng Chfnh phri ph6 duyQt tai Quytit dinh sii 1419/QE-TTg ngdy 14 thing 9 nim
2OO;.Nhim nAng cao n[ng lpc cho c6c I]Q, nginh, TQp tlodn, I6ng c6ng ty, C6ng
ty, IIiQp hQi sAn xu6t c6ng nghiQp vd c6c So C6ng Thuong, I'rung tdm khuy6n
cdng, Trung tdm ti6t ki6m nlng luong cria c6c dla phuong trong viQc hudng d6n 6p
A.
i i
l.:'
--^.1-: -^ +--^^.dqng s6n xu6t s4ch hon tqi cdc co so s6n xu6t c6ng- nghiQp, trong k0 hoach tri6n
khai Chi6n lugc n6m 2015, Bg C6ng thuong t6 chirc kh6a t6p hu6n "Nfrng cao ki
ndng th4c hdnh hd fiq vd u vhn sfin xudt sgch hon'r cho circ cdn bQ thuQc c6c
don v! n5i tr6n. Chuong trinh tQp hu6n dugc tniet tO nhirn cung cAp nhtng ki6n thtic
chuy6n s6u vd k! ndng thqc hdnh tl6nh gi6 sdn xu6t sach hcvn tai doanh nghiQp. Chi
ti6t thdi gian, dia di6m dy ki6n, nQi dung chuong trinh vdL y6u cAu AOi vOi hgc vi6n
tharn gia kh6a tdp hu6n tai Phr,r lqc I dinh kdm.

86 C6ng Thucrng d6 nghi quy clon v! cri 01 c6n bQ tham du kh6a tAp hu6n trdn.
I-Ioc vi6n dlng kf tham dg sE duoc phong v6n, cl6nh giitvir h,ra chgn dga tr6n c6c
ti6u chf cria kh6a hgc. C6c hgc vi6n dugc lua chQn sE dugc BQ Cdng Thuong h5 tro:
Tdi liQu t6p hu6n, tham quan, thr,rc hdnh t4i doanh nghiQp vd mQt s6 chi phi li6n quan
kh6c theo quy cllnh hiQn hdnh. Chi phi di l4i, 6n d cria hgc vi6n sE do don v! oi'c6n b6
tham du chi tr6.
nghi grii Phi6u ddng ky tham dg (theo m6u
dfnh kdrn tai PhU lpc II) vO C6ng ty C6 phAn tu v6n EPI{O, P406, Tda nhA Thanh
Hd, Khu CC2a, Bic Linh Edm, Hoing Mai, FId Ngi. ETlFax: (04) 364107461(04)
I-Igc vi6n tham gia khoa tflp hu6n

364107 54 tru6c ngey 3 I th6ng 7

<16

ndm20l5.

Th6ng tin chi ti6t, de nghi li6n he Be Nguy6n Thi Huong Diu, diQn tho4i:
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BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN
NÂNG CAO KỸ NĂNG THỰC HÀNH HỖ TRỢ VÀ TƯ VẤN SẢN XUẤT SẠCH HƠN
1. Mục tiêu: Tập huấn cho các cán bộ hỗ trợ và tư vấn sản xuất sạch hơn về thực hành đánh
giá nhanh SXSH tại doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.
2. Kế hoạch thực hiện:
-

Nhận đăng ký tham dự: hết ngày 31 tháng 7 năm 2015

-

Lựa chọn và thông báo kết quả đăng ký: ngày 7 tháng 8 năm 2015

-

Tổ chức đào tạo: ngày 19 tháng 8 năm 2015 đến 23 tháng 10 năm 2015

3. Thời gian và địa điểm:
- Đào tạo tập trung: Gồm 2 đợt
+ Đợt 1: 19-21/8/2015, tại Hà Nội
+ Đợt 2: 22-23/10/2015, tại Hà Nội
- Thực hành: Giảng viên sẽ hướng dẫn qua điện thoại, email theo yêu cầu của học viên
+ Đánh giá nhanh tại doanh nghiệp: 24/8/2015 - 18/9/2015, tại doanh nghiệp
+ Lập báo cáo đánh giá nhanh: 21/9/2015 - 2/10/2015, không quy định địa điểm
+ Chỉnh sửa báo cáo: 5/10/2015 - 16/10/2015, không quy định địa điểm
4. Yêu cầu đối với học viên:
Học viên tham dự chương trình tập huấn cần đáp ứng các tiêu chí sau:
-

Đã được đào tạo về SXSH

-

Đã liên hệ và sẽ áp dụng đánh giá nhanh tại 1 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp (có
thể thực hành độc lập hoặc thực hành chung với một học viên khác)

-

Đảm bảo tham dự đầy đủ toàn bộ chương trình đào tạo

5. Hỗ trợ:
Học viên tham dự chương trình tập huấn sẽ được hỗ trợ các chi phí sau:
- Tài liệu tập huấn
- Ăn trưa tại lớp và tham quan doanh nghiệp
- Hướng dẫn đánh giá nhanh giữa hai đợt tập huấn

Nơi nhận:

Bà Nguyễn Thị Hương Dịu
Công ty CP Tư vấn EPRO
Phòng 406, tòa nhà Thanh Hà, Khu CC2a, Bắc Linh Đàm,
Phường Hoàng Mai, Quận Đại Kim, Hà Nội
Điện thoại: 04.36410746/máy lẻ 20
Email: diu.nth@eprovn.com
Fax: (04) 36410754

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
Chương trình tập huấn về Nâng cao kỹ năng thực hành hỗ trợ và tư vấn SXSH
1.

Đơn vị đăng ký: ............................................................................................................
Địa chỉ:...........................................................................................................................

2.

Họ và tên cán bộ đăng ký: ...........................................................................................
Chức vụ: .........................................................................................................................
Điện thoại:.............................................Email: .............................................................

3.

Cán bộ đăng ký tham dự tập huấn đã được đào tạo về sản xuất sạch hơn chưa?
Có, đã đươc tập huấn về SXSH
Chưa được tập huấn về SXSH
Nếu có, ghi rõ thông tin được đào tạo vào thời gian nào và trong bao lâu:
Tên chương trình đào tạo: ..............................................................................................
Thời gian: .......................................................................................................................
Thời lượng (ngày): .........................................................................................................

4.

Cán bộ đăng ký tham dự tập huấn đã thực hiện đánh giá nhanh SXSH chưa?
Có, đã thực hiện
Chưa thực hiện
Nếu có, cho biết các khó khăn và kỳ vọng từ chương trình tập huấn:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

5.

Cán bộ đăng ký tham dự tập huấn có liên hệ được doanh nghiệp sản xuất công
nghiệp để thực hành đánh giá nhanh SXSH không?
Có (độc lập)
Có (chung với 1 học viên khác)
Nếu có, mô tả đặc điểm của doanh nghiệp này

Chưa liên hệ được

Tên doanh nghiệp: .........................................................................................................
Sản phẩm: ......................................................................................................................
6.

Tôi đã đọc nội dung và yêu cầu của chương trình tập huấn và cam kết sẽ tham gia
đầy đủ chương trình.

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị

Người đăng ký

(ký tên, đóng dấu)

(ký tên)
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẬP TRUNG
Thời gian

Nội dung

Đợt 1

Ôn lại kiến thức và yêu cầu đánh giá nhanh

Ngày 19/8/2015
8.00 - 8.15

Đăng ký học viên

8.15 - 8.20

Khai mạc

8.20 - 8.30

Giới thiệu giảng viên, học viên và chương trình tập huấn

8.30 - 12.00

Ôn lại kiến thức về SXSH, kỹ năng đánh giá nhanh SXSH

12.00 - 13.30

Nghỉ trưa

13.30 - 17.00

Chuẩn bị trước khi thực hành đánh giá nhanh SXSH tại doanh nghiệp

Ngày 20/8/2015
8.00-17.00

Tham quan doanh nghiệp (thực hành kỹ năng quan sát và phỏng vấn)

Ngày 21/8/2015
8.00-12.00

Kinh nghiệm đánh giá nhanh SXSH

12.00-13.30

Nghỉ trưa

13.30-17.00

Tư vấn và báo cáo kết quả đánh giá nhanh tại doanh nghiệp

Đợt 2

Hướng dẫn rút kinh nghiệm từ kết quả thực hiện

Ngày 22/10/2015
8.00 - 8.15

Đăng ký học viên

8.15 - 9.00

Tổng hợp kết quả thực hành áp dụng tại doanh nghiệp

9.00-9.15

Nghỉ giải lao

9.15 - 12.00

Kết quả đánh giá nhanh (1) - Kỹ năng chuẩn bị và thu thập số liệu

12.00 - 13.30

Nghỉ trưa

13.30-17.00

Kết quả đánh giá nhanh (2) - Kỹ năng đọc và phân tích số liệu

Ngày 23/10/2015
8.00-12.00

Kết quả đánh giá nhanh (3) - Kỹ năng quan sát

12.00-13.30

Nghỉ trưa

13.30-15.00

Kết quả đánh giá nhanh (2) - Kỹ năng lập báo cáo

15.00 - 16.00

Hỏi đáp

16.00 - 16.30

Trao chứng chỉ và tổng kết

!
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