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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
 

                            Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2019 
 

THÔNG BÁO 

Kính gửi:  THỦ TRƢỞNG CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CÔNG TY, CÁC PHÒNG  BAN,  

CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN CÁC TỈNH TRÊN TOÀN QUỐC 
 

               Sơ cấp cứu là một hành động nhân đạo, là sự sẵn sàng để cứu sống con người với đầy lòng tôn 

trọng, không phân biệt đối xử. Trong nhiều năm qua, các tầng lớp nhân dân (sinh viên, học sinh, giáo viên 

Mầm non, công nhân tại các công ty,các khu công nghiệp, các doanh nghiệp, người dân trên toàn quốc) đã 

tích cực tham gia học tập và hoạt động Sơ cấp cứu, nhằm góp phần rất lớn trong việc làm hạn chế hậu quả 

tai nạn thương tích và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 

          Công ty Cổ phần đào tạo và tư vấn đầu tư Hà Nội trân trọng thông báo về tổ chức lớp tập huấn Sơ 

cấp cứu và cấp giấy chứng nhận Sơ cấp cứu. 

TT KHÓA HỌC H       T ời gian     1 ngày 

 

1 
 

K óa Huấn Luyện Sơ Cấ  Cứu 800.000đ 
Đợt 1: 28/02/2019 

Đợt 2: 22/03/2019 
* NỘI DUNG KHÓA HỌC 

- Kỹ thuật di chuyển nạn nhân khẩn cấp 

- Sơ cứu dị vật 

- Sơ cấp tắc đường thở 

- Sơ cứu ngừng thở 

- Sơ cấp cứu ngừng tim (kỹ thuật CPR) 

- Sơ cứu chảy máu – sốc 

- Sơ cứu các vết thương phần mềm 

- Sơ cứu băng bó vết thương 

- Sơ cứu gãy xương 

- Kỹ thuật vận chuyển nạn nhân an toàn 

- Sơ cứu bỏng 

- Sơ cứu điện giật 

- Sơ cứu đuối nước. 

 

*  Đội ngũ giảng viên: Thạc sĩ, Bác sĩ, Tập huấn viên có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác đào tạo, giảng dạy về kỹ 

năng Sơ cấp cứu từ căn bản đến nâng cao 

*  Lợi ích của học viên sau khóa học: 

Chủ động ứng phó với sự cố : Khóa học giúp học viên có thể chủ động ứng phó khi có sự cố bất ngờ xảy ra. 

Chứng nhận hoàn thành Khóa huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu: Chứng nhận này là cơ sở để các doanh nghiệp báo cáo với 

các cơ quan,đối tác. 

Hạn chế thiệt hại và chi phí bồi thường: Sơ cấp cứu đúng cách sẽ giúp giảm nhẹ tổn thương do tai nạn nhờ đó có thể giúp 

người bênh nhanh chóng hồi phục và doanh nghiệp giảm chi phí bồi thường. 

*  Các học viên sau khi kết thúc khoá¸ học sẽ được cấp chứng    ,   ứng n ận hoàn  hành  h   họ  theo quy định, kính 

đề nghị các đơn vị, cá nhân có nhu cầu học tập gửi công văn, điện  hoại hoặ  Fax danh sách học viên về Đơn Vị  rướ  

ngày  h i giảng  heo mẫu dưới đây.  

M u phiếu đăng k  tham dự khóa học 

Số TT Học và tên Ngày sinh Chức vụ Nơi sinh Tên đơn vị công tác Số ĐT: CQ,DĐ, Fax 
 

* Hotline:  0976.464688  

  Email: phongdaotao88@gmail.com 
 

Nơi n ận:   - Văn phòng 

                      - Thủ trưởng đơn vị 

      -  Phòng hành chính, tổ chức, Phòng lao động tiền lương 

      -  Lưu VT                                                                                                                      

 
 

 



 


