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NGHÈ SỬA CHỬA c o  ĐIỆN MỞ NĂM 2023

Căn cứ kế hoạch, nhu cầu của các đơn vị trong Công ty về việc huân luyện bôi 
dưỡng kiến thức nâng cao kỹ năng nghề sửa chữa Cơ điện trong Mỏ hầm lò.

Công ty tổ chức lập ké hoạch huấn luyện bồi dưỡng kiến thức nhằm nâng cao kỹ 
năng nghiệp vụ lắp đặt, sửa chữa thiết bị điện cơ điện trong mỏ hầm lò đảm bão kỹ 
thuật an toàn và hướng dẫn một số điều trong quy chuấn kỹ thuật Quốc gia vê an toàn 
trong khai thác than Hầm lò QCVN01: 2011/BCT cho những cán bộ, công nhân Cơ 
diện hiện đang làm việc trong Công ty.

I. Mục dích:
1. Nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn sửa chữa các thiết bị cơ 

điện trong mỏ hầm lò đảm bảo kỹ thuật an toàn theo đúng qui chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về an toàn trong khai thác than hâm lò.

2. Tuyên truyền sâu rộng, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của 
người thợ Mỏ. Đồng thời thực hiện nghiêm các quy trình, quy phạm, biện pháp thi 
công, các giải pháp an toàn và các quy định nội quy, quy định sửa chữa thiêt bị cơ 
điện, quy trình về vận hành máy móc nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất sự cô xây ra 
trong quá trình sản xuất.

II. Đối tượng huấn luyện bồi dưỡng nghề sửa chữa Cơ điện Mỏ hầm lò năm
2023:

- Là những cán bộ quản lý, công nhân sửa chữa Cơ điện hâm lò hiện đang làm 
việc tại các phân xưởng trong Công ty.

- Căn cứ vào kết quả hướng dẫn bồi dưỡng nghề, kỹ năng làm việc được cho 
điếm nhận xét trong biên bản sau đợt hướng dẫn này.

III. Giáo viên hướng dẫn:
- Là cán bộ thuộc Phòng Cơ điện -  vận tải đã được đào tạo cấp chứng chỉ giáo 

viên kiêm chức.
IV. Thời gian, số lượng cán bộ quản lý, công nhân tham gia huấn luyện bồi 

dưỡng nghề Cơ điện năm 2023 các lớp sau:
1. Thời gian, đỉa điểm hoc tâp.
Thời gian dự kiến tổ chức học tập: vào các ngày Thứ 7, Chủ nhật trong tháng 2 

và tháng 3 Quý I năm 2023 (có quyết định triệu tập học cụ thể sau).
+ Học lý thuyết: Từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút tại Hội trường văn phòng 

Công ty (khu B phường cầm Tây).
+ Nghỉ ăn trưa: Tại bếp số 10 văn phòng Công ty (khu B phường cẩm Tây).
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+ Học thực hành: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút tại gian nhà xưởng thực 
hành tại mặt bằng +41 (PXCĐ).

2. Bố trí các ỈÓ'P học.
2.1. Lóp thứ nhất (40 người). Trong đó:
- Số lượng đơn vị tham gia: Gồm 10 Phân xưởng (KT1, KT2, KT3, KT4, I<T5 

,KT6, KT7, KT8, KT9, KT10);
- Số lượng CBCN mỗi đơn vị tham gia: 04 người (01 cán bộ là PQĐ hoặc Ca 

trưởng, Tổ trưởng Cơ điện và 03 công nhân Cơ điện).
2.2. Lớp thứ hai (36 người). Trong đó:
- Số lượng đơn vị tham gia: Gồm 09 Phân xưởng (ĐL1, ĐL2, ĐL3, TGTN,

VTL i , VTL2, P V, STT, CD);
- Số lượng CBCN mỗi dơn vị tham gia: 04 người (01 cán bộ là PỌĐ hoặc ca 

Trưởng, tố Trưởng Cơ điện và 03 công nhân Cơ điện).
V. Nội dung các lóp huấn luyện bồi dưỡng nghề sửa chữa Cơ điện Mỏ hầm 

lò năm 2023.
1. Nội dung học tập lý thuyết:
- Tìm hiểu các trang bị kỹ thuật điện trong mỏ hầm lò gồm: Các trạm biến áp di 

động, các máy cắt điện 6kV, áp tô mát tự động ngắt điện bảo vệ, các khởi động từ điêu 
khiển cho các động cơ điện xoay chiều, một chiều, các loại rơ le bảo vệ chạm đât, rơ le 
bảo vệ khác và nguyên lý làm việc nguyên lý làm việc của từng chủng loại trang thiêt 
bị, các dụng cụ đo điện như đồng hồ đo vạn năng, đo cách điện, đo tiếp đất...

- Tìm hiểu và hướng dẫn cách lắp đặt thiết bị, quy trình sửa chữa vận hành và 
biện pháp sửa chữa những sự cố điện trong quá trình sản xuất có thế xay ra.

- Phân tích các nguyên nhân sự cố hư hởng thiết bị, biện pháp đề phòng và khắc 
phục sự cố đó.

2. NỘỈ dung học tập thực hành (tại xưởng thiết bị thực hành).
- Hướng dẫn biện pháp kỹ thuật an toàn lắp đặt thiết bị và sửa chữa các thiết bị 

Cơ điện - Vận tải theo quy định của Công ty và của TKV.
- Phân tích một số sự cố về thiết bị Cơ điện thường xẩy ra và biện pháp sửa chữa 

kịp thời phục vụ sản xuất.
- Phân tích một số nội dung thực hiện trong quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an 

toàn trong khai thác than Hầm lò (QCVN 01:2011/BCT) về công tác Cơ điện -  Vận 
tải.

VI. Tỗ chức thưc hiên.• •
1. Đối với các Phân xưởng’.
- Căn cứ số lượng cán bộ, công nhân Cơ diện hiện có tại Phân xưởng quản lý lập 

danh sách đăng ký số lượng người tham gia học tập chia làm 02 lóp (tại mục 2-IV) 
theo mẫu đăng ký gửi về phòng c v  để tập họp đế ra quyết định mở lóp học. Ư’u tiên 
nhũng công nhân đăng ký tham gia bồi dưỡng nghề Cơ điện mỏ lần đầu.

- Thông báơ và bố trí cán bộ, công nhân đăng ký theo danh sách về học tập dứng 
ngày giờ, địa điểm theo quyết định mở lớp học.

- Trả lương cho các cán bộ công nhân được cử đi học theo quy định của Công ty.
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2. Đối với Phân xưởng Cơ điện:
- Chuẩn bị tốt điều kiện thiết bị, lưới điện của xưởng thực hành.
- Bố trí công nhân sắp xếp bàn ghế, kiểm tra thiết bị cho đóng điện vận hành thử 

hoàn tất các công việc trước ngày học, đồng thời bô trí 01 công nhăn ỉà thợ sửa chữa 
điện mỏ trực đóng, cắt điện tại xưởng thực hành trong thời gian các lóp học thực hành.

3. Đối với Phòng TCLĐ:
- Căn cứ vào kế hoạch huấn luyện bồi dưỡng nghề công nhân sửa chữa cơ điện 

Mỏ hầm lò năm 2023 và danh sách các Phân xưởng đăng ký học tập hợp trình Giám 
đốc Công ty ra quyết định mở lóp huấn luyện theo kê hoạch.

- Cử cán bộ phụ trách công tác đào tạo theo dõi quản lý lớp học đạt hiệu quả tôt.
íỉ. V u iĩ pilO iig .

- Chuẩn bị tốt điều kiện phòng học tại Hội trường văn phòng khu B (gồm ánh 
sáng, loa máy, máy chiếu, màn trình chiếu, nước uống...) phục vụ lóp học theo kê 
hoạch và quyết định của Giám đôc Công ty.

- Báo cơm tại nhà ăn bếp số 10 văn phòng khu B Câm Tây cho giáo viên và học 
viên tham gia lớp học từng đợt.

5. Đối với Phòng CV:
- Kính mời đ/c Nguyễn Hữu Nhất - Phó Giám đốc phụ trách công tác Cơ điện 

Vận tải đến chỉ đạo hướng dẫn hai lóp dự kiến theo kế hoạch đưa ra đạt hiệu quả.
- Phân công cử 02 CBNV là giáo viên kiêm chức đã được đào tạo cấp chứng chỉ 

biên soạn giáo trình và hướng dẫn giảng dạy 02 lớp theo nội dung kế hoạch đưa ra.
- Sau mỗi lóp học lập biên bản đánh giá xác nhận kết quả học tập của các học 

viên và giáo viên hướng dẫn.
VII. Chi phí huấn luyện, bồi dưỡng nghề sửa chữa Cư điện Mỏ hầm lò năm

2023.
1. Trả lương cho cán bộ, công nhân các Phân xưởng được cử đi học lóp bôi 

dưỡng nghề sửa chữa cơ điện Mỏ hầm lò năm 2023.
2. Chi trả tiền biên soạn giáo án, tài liệu hướng dẫn, giáo viên giảng dạy, cán bộ 

quản lý lớp học theo quy định của Công ty.
3. Chi phí ăn trưa cho giáo viên hướng dẫn giảng dạy, học viên, phục vụ thực 

hiện theo quy định của Công ty.
Nơi nhận:

-  Phó Giám đốc CV; (e-copy B/c) TP. cv
- Phòng TCLĐ; CV; VP; (e-copy Ưh)

^Nguyễn Văn Tịnh Nguyên Hữu Nhât
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Cẩm Phả, ngày thảng năm 2023

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ 
HUẤN LUYỆN BÒI DƯỠNG 

NGHỀ SỬA CHỮA c ơ  ĐIỆN MỎ NĂM 2023

1. Phân xưởng:.........
2. Danh sách đăng kỷ.

TT Họ và tên Số thẻ liậc thọ 
hiện tại

Trinh độ 
chuyên môn Ghi chú

I Lớp thứ nhất
1 Nguyễn Văn A 12345 1/5 Trung cấp cơ điện

2 Nguyễn Văn B 6789 2/5 Kỹ sư Cơ điộn

3
4
II Lóp thứ hai
1 Nguyễn Văn A 12346 2/5 Cao đẳng cơ điện

2 Nguyễn Văn B 7890 3/5 Kỹ sư Cơ điện

3 ...
4 ....

(Ghi chủ: Moi phản xưởng đăng ký và bố trí hợp ỉỳ 04 học viên/lớp học)

QUẢN ĐỐC PX NGƯỜI LẬP
( Kỷ ghi rõ họ tên) (K ý  ghi rõ họ tên)
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