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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Khoa/Viện: Công nghệ sinh học và Môi trường  

Bộ môn: Kỹ thuật môi trường 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần:  

Tên học phần: 

- Tiếng Việt:  AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CÔNG 

NGHIỆP  

- Tiếng Anh:  OCCUPATIONAL SAFETY AND INDUSTRIAL 

ENVIRONMENTAL SANITATION    

Mã học phần:   ENE332   Số tín chỉ:  3 (0-3) 

Đào tạo trình độ:    Đại học   

Học phần tiên quyết:   Không 

2. Thông tin về giảng viên: 

Họ và tên: Trần Thị Tâm    Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ 

Điện thoại: 0989766242   Email: trantam@ntu.edu.vn 

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên:   

Địa điểm, lịch tiếp SV: Sáng thứ 4,5 và chiều 2,3,6 tại Văn phòng Bộ môn KTMT 

3. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần trang bị cho người học những khái niệm cơ bản về bảo hộ lao động, các mối 

nguy hại về an toàn lao động, giới thiệu về hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề 

nghiệp OHSAS 18001 nhằm giúp người học xác định được các mối nguy hiểm, nhận biết 

tác hại của một số điều kiện bất lợi trong sản xuất về an toàn lao động, các giải pháp 

phòng chống và khắc phục các điều kiện bất lợi trong sản xuất. 

4. Mục tiêu:  

Học phần giúp cho người học có những kiến thức về bảo hộ lao động, các mối nguy hại 

về an toàn lao động, giới thiệu về hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp 

OHSAS 1800, người học xác định được các mối nguy hiểm, nhận biết tác hại của một số 

điều kiện bất lợi trong sản xuất về an toàn lao động từ đó đưa ra các giải pháp phòng 

chống và khắc phục các điều kiện bất lợi trong sản xuất.    

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 

a.    Xác định được nhiệm vụ, đối tượng của công tác bảo hộ lao động, đồng thời nắm 

được các ký hiệu cảnh báo an toàn vệ sinh lao động; 

b.    Nắm được các nội dung cơ bản các văn bản pháp luật vệ sinh an toàn lao động;  

c.    Xác định được các mối nguy hiểm/ có hại trong môi trường lao động; 

d.    Nắm được các biện pháp phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm-có hại trong môi 

trường lao động; 

e.    Nắm được kỹ thuật an toàn trong môi trường lao động;  

f.    Biết cách xử lý các tình huống tai nạn lao động; 
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g.    Đề xuất biện pháp phòng chống và khắc phục các mối nguy hại trong môi trường 

lao động; 

h.    Phân tích được quy trình thực hiện hệ thống OHSAS. 

6. Kế hoạch dạy học: 

6.1 Lý thuyết:  

STT Chương/Chủ đề 

Nhằm 

đạt 

KQHT 

Số 

tiết 

Phương pháp 

dạy – học 

Kế hoạch 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của người 

học 

0 
Giới thiệu chung về 

HP và phương pháp 

dạy học 

  

- Hướng dẫn 

phương pháp 

dạy và học của 

HP  trên hệ 

thống 

Elearning và 

phần mềm 

Zoom. 

- Thảo luận 

các quy định, 

hình thức đánh 

giá, kiểm tra 

khi học HP 

- Giới thiệu 

các nội dung 

và kết quả 

mong đợi khi 

học HP 

- Tuần 1  - Tham gia 

đầy đủ các 

tiết học 

online trên 

Zoom 

- Đọc tài 

liệu hướng 

dẫn cài đặt 

và sử dụng 

phần mềm 

Zoom, sử 

dụng tương 

tác trên 

Elearning. 

1 

 

 

1.1 

 

 

 

1.2 

 

 

1.3 

 

 

1.4 

 

Giới thiệu chung 

công tác an toàn lao 

động 

Những khái niệm cơ 

bản về bảo hộ và an 

toàn lao động 

Mục đích, ý nghĩa, tính 

chất của công tác bảo 

hộ lao động 

Nội dung chủ yếu của 

công tác bảo hộ lao 

động 

Hệ thống các ký hiệu 

cảnh báo trong an toàn 

lao động 

a 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

2 

- Tóm tắt bài 

học và thảo 

luận nội dung 

bài học và bài 

tập chủ đề 1 

trên Zoom  

- Tuần 2 tìm 

hiểu nội 

dung mục 

1.1 và 1.2 

- Tuần 3 tìm 

hiểu nội 

dung mục 

1.3 và mục 

1.4. 

   - Đọc 

trước tài liệu 

GV cung 

cấp trên hệ 

thống 

Elearning. 

- Xem video 

liên quan 

đến nội 

dung học 

GV đã 

upload lên 

hệ thống 

Elearning. 

- Tham gia 

đầy đủ các 

tiết học 

online trên 

Zoom 

- Làm bài 

Giao tài liệu, 

bài tập và trao 

đổi, nộp bài 

tập trên E-

learning 

GV giao bài 

tập hàng 

tuần trên hệ 

thống E-

learning 
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tập và thảo 

luận trên E-

learning. 

2 

 

2.1 

 

 

2.2 

Pháp luật An toàn 

VSLĐ 

Luật pháp, chế độ 

chính sách bảo hộ lao 

động 

Các văn bản thông tư 

chính sách pháp luật 

về an toàn lao động 

 

b 

 

 

3 

 

 

3 

- Tóm tắt bài 

học và thảo 

luận nội dung 

bài học và bài 

tập chủ đề 2 

trên Zoom  

- Tuần 4 tìm 

hiểu nội 

dung mục 

2.1 

- Tuần 5 tìm 

hiểu nội 

dung mục 

2.2 

   - Ôn tập 

những nội 

dung đã học 

trong chủ đề 

1. 

- Đọc trước 

tài liệu, 

những nội 

dung sẽ học 

trong tuần 

kế tiếp. 

- Xem video 

GV đã 

upload lên 

hệ thống 

Elearning. 

- Tham gia 

đầy đủ các 

tiết học 

online trên 

Zoom 

- Làm bài 

tập và thảo 

luận trên E-

learning.. 

Giao tài liệu, 

bài tập và trao 

đổi, nộp bài 

tập trên E-

learning 

GV giao bài 

tập hàng 

tuần trên hệ 

thống E-

learning 

3 

 

 

 

 

 

3.1 

3.2 

 

Các yếu tố nguy hiểm 

– có hại trong công 

nghiệp và các biện 

pháp phòng ngừa, 

phòng chống ảnh 

hưởng của chúng 

Một số khái niệm/ 

Kiến thức cơ bản 

Ảnh hưởng các yếu tố 

nguy hiểm, có hại đến 

sức khỏe người lao 

 

 

 

 

 

c,d 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

3 

 

- Thuyết giảng 

trực tiếp trên 

lớp: tóm tắt 

bài học và thảo 

luận nội dung 

bài học và bài 

tập chủ đề 3.  

- Tuần 6 tìm 

hiểu nội 

dung mục 

3.1 và 3.2 

- Tuần 7tìm 

hiểu tiếp nội 

dung mục 

3.2 và 3.3 

- Tuần 8 tìm 

hiểu nội 

dung mục 

   - Ôn tập 

những nội 

dung đã học 

trong chủ đề 

2. 

- Đọc trước 

tài liệu, 

những nội 

dung sẽ học 

trong tuần 

kế tiếp. 
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3.3 

 

 

3.4 

động 

Các biện pháp phòng 

ngừa các yếu tố nguy 

hiểm-có hại 

Kỹ thuật an toàn vệ 

sinh lao động 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

3.4. - Xem video 

GV đã 

upload lên 

hệ thống 

Elearning. 

- Tham gia 

đầy đủ các 

tiết học trên 

lớp. 

- Làm bài 

tập và thảo 

luận trên E-

learning. 

Giao tài liệu, 

bài tập và trao 

đổi, nộp bài 

tập trên E-

learning 

GV giao bài 

tập trên hệ 

thống E-

learning 

4 

 

 

4.1 

 

4.2 

 

4.3 

 

4.4 

 

4.5 

Kỹ thuật an toàn lao 

động 

Các quy tắc chung an 

toàn lao động 

An toàn phòng cháy, 

chữa cháy 

An toàn điện 

An toàn phòng thí 

nghiệm 

An toàn làm việc trong 

không gian hạn chế 

 

 

 

e,f,g 

 

 

 

 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

- Thuyết giảng 

trực tiếp trên 

lớp: Tóm tắt 

bài học và thảo 

luận nội dung 

bài học và bài 

tập chủ đề 4. 

- Tuần 9 tìm 

hiểu nội 

dung mục 

4.1 

- Tuần 10 

tìm hiểu nội 

dung mục 

4.2 

- Tuần 11 

tìm hiểu nội 

dung mục 

4.3 

-Tuần 12 

tìm hiểu nội 

dung mục 

4.4 

- Tuần 13 

tìm hiểu nội 

dung mục 

4.5 

   - Ôn tập 

những nội 

dung đã học 

trong chủ đề 

3. 

- Đọc trước 

tài liệu, 

những nội 

dung sẽ học 

trong tuần 

kế tiếp. 

- Xem video 

GV đã 

upload lên 

hệ thống 

Elearning. 

- Tham gia 

đầy đủ các 

tiết học trên 

lớp. 



5 

 

Giao tài liệu, 

bài tập và trao 

đổi, nộp bài 

tập trên E-

learning 

GV giao bài 

tập trên hệ 

thống E-

learning 

- Làm bài 

tập và thảo 

luận trên E-

learning. 

5 

 

 

 

 

5.1 

 

 

5.2 

 

5.3 

 

5.4 

 

5.5 

Môi trường công 

nghiệp - Hệ thống 

quản lý sức khỏe và 

an toàn nghề nghiệp 

OHSAS 18001 

Các vấn đề về môi 

trường công nghiệp 

Khái niệm về hệ thống 

OHSAS 18001  

Các lợi ích thực hiện 

hệ thống OHSAS 

Quy trình thực hiện hệ 

thống OHSAS 

Thực trạng áp dụng hệ 

thống OHSAS tại Việt 

Nam 

h 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

- Thuyết giảng 

trực tiếp trên 

lớp: Tóm tắt 

bài học và thảo 

luận nội dung 

bài học và bài 

tập chủ đề 5. 

- Tuần 14 

tìm hiểu nội 

dung mục 

5.1 và 5.2 

- Tuần 15 

tìm hiểu nội 

dung mục 

5.3 và 5.4 

- Tuần 16 

tìm hiểu 

tiếp nội 

dung mục 

5.4 và 5.5. 

   - Ôn tập 

những nội 

dung đã học 

trong chủ đề 

4. 

- Đọc trước 

tài liệu, 

những nội 

dung sẽ học 

trong tuần 

kế tiếp. 

- Xem video 

GV đã 

upload lên 

hệ thống 

Elearning. 

- Tham gia 

đầy đủ các 

tiết học trên 

lớp. 

- Làm bài 

tập và thảo 

luận trên E-

learning. 

Giao tài liệu, 

bài tập và trao 

đổi, nộp bài 

tập trên E-

learning 

GV giao bài 

tập trên hệ 

thống E-

learning 

       

6.2 Thực hành:  (nếu có) 

STT Bài/Chủ đề 

Nhằm 

đạt 

KQHT 

Số 

tiết 

Phương pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị của 

người học 

1 

1.1 
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… 

7. Tài liệu dạy và học: 

STT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích  

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 
Hoàng Trí An toàn lao 

động và môi 

trường công 

nghiệp 

2006 Trường ĐH 

Sư phạm Kỹ 

Thuật Tp 

HCM 

GV  cung 

cấp 

X  

2 
Nguyễn Thế 

Đạt 

Giáo trình An 

toàn lao động 

2006 Nhà XB 

Giáo dục 

 X  

3 
Đặng Xuân 

Trường 

An toàn lao 

động 

 Trường ĐH 

GTVT Tp 

HCM 

GV cung 

cấp 

X  

4 
Nguyễn Hữu 

Nghị 

Khoa học môi 

trường và sức 

khỏe môi 

trường 

2009 Đại học Huế GV cung 

cấp 

 X 

5 
Nguyễn Ánh 

Nga 

An toàn lao 

động 

2008 Đại học 

Công 

nghiệp 

GV cung 

cấp 

 X 

6 Benjamin 

O.ALLI 

Fundamental 

principles of 

occupation 

health and 

safety 

2009 International 

Labour 

Office -

Geneva 

GV cung 

cấp 

 X 

7 Cục An toàn 

lao động – 

Bộ LĐ- 

Thương binh 

xã hội 

Tài liệu hướng 

dẫn Các bước 

xây dựng hệ 

thống quản lý 

an toàn- vệ sinh 

lao động 

2011 NXB Thanh 

niên 

Giáo viên 

cung cấp 

X  

8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần: 

- Sinh viên phải đọc các tài liệu GV cung cấp trên E-learning 

- Xem các Video cung cấp trên E-learning. 

- Tham gia đầy đủ các buổi học online trên Zoom từ tuần 1 đến tuần 5 và các buổi 

học trên lớp từ tuần 6 đến tuần 15. 

- Làm và nộp bài tập về nhà trên E-learning. 

9. Đánh giá kết quả học tập:   
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9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến): 

Lần 

kiểm 

tra 

Tiết 

thứ 

Hình thức 

kiểm tra 
Chủ đề/Nội dung được kiểm tra 

Nhằm đạt 

KQHT 

1 12 Làm bài tự 

luận tại lớp 

Chủ đề 1,2 a,b 

2 24 Làm bài tự 

luận tại lớp 

Chủ đề 3, 4 c,d,e,f,g 

3 36 Thuyết trình 

seminar theo 

nhóm 

Tất cả các chủ đề đã học b,c,d,e,f,g,h 

9.2 Thang điểm học phần: 

STT Hình thức đánh giá Trọng số (%) 

1 Các bài kiểm tra 
20 

2 Điểm bài báo cáo hoặc thuyết trình 
20 

3 Chuyên cần/thái độ 
10 

4 Thi kết thúc học phần 

- Hình thức thi: Thi tự luận 

- Đề mở:    Đề đóng:    

50 

 TRƯỞNG BỘ MÔN (CÁC) GIẢNG VIÊN 

 (Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên)  

 

 

 

 Trần Thị Tâm 

 

 

 




