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INTRODUCTION

GIỚI THIỆU CHUNG

Ports and their hinterland connections and international, coastal and inland shipping
play a vital role in the Vietnamese economy. Large transport infrastructural works in
Vietnam have been finalized or nearly completed. Hence, it is of vital importance to
invest greatly in the improvement of the human infrastructure around these transport
modalities by educating Vietnamese transport professionals throughout the entire
logistics chain through the provision of the state-of-the-art educational methods that
include the use of simulators.

Cảng biển và kết nối nội địa của cảng (đường bộ, đường sắt, đường sông, đường hàng
không) cũng như vận tải biển trong nước và quốc tế, đóng vai trò quan trọng trong
nền kinh tế Việt Nam. Có thể nói, cơ sở hạ tầng vận tải tại Việt Nam đã và đang được
hoàn thiện. Vì vậy, trong hoạt động logistics, bên cạnh các phương thức vận chuyển,
việc đầu tư vào nguồn lực con người thông qua phương pháp giáo dục hiện đại kết
hợp cùng hệ thống mô phỏng có vị trí vô cùng to lớn.

As a formalised result of a long and fruitful cooperation between Vietnamese Saigon
Newport Corporation established in 1989 and Dutch STC-Group, active in Vietnam
since 1993, TANCANG-STC focuses on short courses specialized in sea transport and
logistics for these fast growing sectors in Vietnam.
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Introduction

Kết tinh từ sự gắn bó lâu dài và đầy triển vọng giữa Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn
(1989) và Tập đoàn STC, Hà Lan (hoạt động tại VN năm 1993), Công ty TNHH Phát Triển
Nguồn Nhân Lực TÂN CẢNG-STC tập trung vào các khóa học ngắn hạn về lĩnh vực vận
tải biển và logistics, vốn là một lĩnh vực đang phát triển rất nhanh chóng tại Việt Nam.

OUR MISSION IS:

VỚI SỨ MỆNH:

“The provision of world class education, training, consultancy and human resource
management services through the entire Vietnamese Supply Chain”. TANCANG-STC
ensures to provide an excellent training solution to virtually every related market request.

“Giáo dục, đào tạo, tư vấn, quản lý nguồn nhân lực mang đẳng cấp quốc tế trong toàn
bộ chuỗi cung ứng tại Việt Nam”, chúng tôi cam kết đem lại các giải pháp đào tạo
chuyên biệt nhằm đáp ứng hầu hết những yêu cầu của thị trường.

Giới thiệu chung

05

TRAINING PHILOSOPHY

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Having access to a global network consisting of highly trained and experienced professionals,
our hands-on practical educational model is based on Confucian Wisdom (515 B.C.):

I HEAR & I FORGET,
I SEE & I REMEMBER,
I DO & I UNDERSTAND
In order to create a practical learning environment for learners, TANCANG-STC is equipped
with state-of-the-art training facilities that include a TRANSPORT CHAIN SIMULATOR ®, PORT
LOGISTICS SIMULATOR®, and CRISIS MANAGEMENT SIMULATOR®.
The simulators are situated in a spacious rooms that house various workstations. In successive
simulations, communication occurs by means of e-mail, telephone, video conference and fax.
This enables learners to perform various operational, strategic and tactical functions in the
logistics process. As a result, greater understanding of the logistics process is built up,
creating greater awareness of the supply chain as a whole. For more information, please visit
www.tancang-stc.vn
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Training Philosophy

Cùng với đội ngũ các chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ nhiều quốc gia trên thế giới,
TÂN CẢNG-STC áp dụng phương pháp giảng dạy đi sâu vào thực hành dựa trên lời dạy
của Khổng Tử (515 TCN):

TÔI NGHE & TÔI QUÊN,
TÔI THẤY & TÔI NHỚ,
TÔI LÀM & TÔI HIỂU
Trên cơ sở đó, các hệ thống mô phỏng hiện đại và tiên tiến nhất như: HỆ THỐNG MÔ
PHỎNG CHUỖI VẬN TẢI ®, HỆ THỐNG MÔ PHỎNG LOGISTICS TẠI CẢNG® và HỆ THỐNG
MÔ PHỎNG QUẢN LÝ RỦI RO® đã được trang bị tại trung tâm. Hệ thống trên được lắp
đặt tại một phòng học lớn với nhiều khu vực chức năng.
Trong quá trình thực hiện mô phỏng, người học sẽ có cơ hội tham gia vào các vai trò
khác nhau trong chuỗi vận tải và logistics....với quá trình trao đổi thông tin chủ yếu
thông qua điện thoại, email, video và fax. Từ đó giúp bản thân học viên có nhận thức
hoàn thiện hơn về tầm quan trọng của từng bộ phận riêng rẽ trong toàn bộ chuỗi vận
tải. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập website: www.tancang-stc.vn

Phương pháp giảng dạy
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TRAINING ACTIVITIES

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

NATIONAL AND INTERNATIONAL BUSINESS EXCURSIONS
Further adding to the range of education possibilities, TANCANG-STC has access to
worldwide training facilities and exciting transport, logistics and cultural excursion
experiences through its national and international partners, combining theory and
practise. TANCANG-STC is able to offer its (inter-)national training programmes at:

THAM QUAN VÀ ĐÀO TẠO (TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ)
Với kinh nghiệm tổ chức những khoá học trong lĩnh vực vận tải biển, logistics, TÂN
CẢNG – STC còn phối hợp cùng các đối tác trong nước và quốc tế, tổ chức thực hiện
chương trình tham quan đào tạo, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, tại những địa
điểm sau:

•
•
•
•
•
•

STC-Group headquarters in Rotterdam, The Netherlands;
STC-Southern-Africa;
IMCO, Oman;
STC-Brasil;
NSTC, Philippines;
UT-STC, Vietnam.

TRANSPORT & MARITIME ENGLISH
A proficient command of the English language is vital to effectively and efficiently
operate within the international context that is formed by the international transport
and logistics business.
In addition to the array of training opportunities introduced above, TANCANG-STC
also offers Transport and Maritime English training programmes on elementary,
pre-intermediate, intermediate and advanced levels. These programmes will help
participants to improve their verbal communication, English understanding and
reading and writing skills. More detailed information is available upon request.
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Training Activities

•
•
•
•
•
•

STC-Group trụ sở chính tại Rotterdam, Hà Lan;
STC-Group tại Nam Phi;
IMCO-STC tại Oman;
STC-Brasil;
NSTC, Philippines;
UT-STC, Vietnam.

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH HÀNG HẢI
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, đặc biệt đối với ngành vận tải biển và logistics, kỹ năng sử dụng Tiếng Anh thông thạo đóng vai trò quyết định trong quá trình
thực hiện công việc nhằm đem lại chất lượng và hiệu quả tối đa.
Nhằm mục đích giúp học viên nâng cao khả năng giao tiếp, kỹ năng đọc, hiểu và viết
Tiếng Anh, TÂN CẢNG-STC tổ chức các khoá học tiếng Anh chuyên ngành từ trình độ
sơ cấp, sơ trung cấp, trung cấp đến nâng cao. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết
thêm thông tin chi tiết.

Hoạt động đào tạo
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COURSES
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Courses

CÁC KHÓA HỌC

1.

Ship’s Agent (Basic and Advanced level)

1.

Đại lý tàu biển (cơ bản & nâng cao)

2.

Freight Forwarder 1

2.

Giao nhận vận tải 1

3.

Freight Forwarder 2

3.

Giao nhận vận tải 2

4.

Ship Broker

4.

Môi giới tàu biển

5.

Container Terminal Management and Operations 1

5.

Quản lý và khai thác bến bãi Container 1

6.

Container Terminal Management and Operations 2

6.

Quản lý và khai thác bến bãi Container 2

7.

Shipping, Transport and Forwarding

7.

Vận tải biển, vận tải và giao nhận

8.

Customs Administration and Documentation

8.

Thủ tục và chứng từ hải quan

9.

Dangerous Goods and Hazardous Cargoes

9.

Hàng nguy hiểm và hàng hóa độc hại

10.

Port Safety Inspector

10.

Nhân viên kiểm tra an toàn cảng biển

11.

Port Facility Security Officer

11.

Nhân viên an ninh khu vực cảng

12.

Port Operator Middle Management

12.

Quản lý và khai thác cảng dành cho cán bộ bậc trung

13.

STS Crane Driver (Ship-to-Shore)

13.

Lái cẩu STS (cẩu từ tàu lên bờ)

14.

RTG Crane Driver (Rubber Tyred Gantry)

14.

Lái cẩu RTG (cẩu dàn bánh lốp)

15.

Terminal Truck Operator

15.

Lái xe tải trong bến bãi

16.

Reach Stacker Driver

16.

Điều khiển xe nâng Reach Stacker

17.

Forklift Driver

17.

Điều khiển xe nâng hàng Forklift

18.

Environmental Programme and Conventions

18.

Chương trình/công ước về môi trường

19.

Operational Logistics

19.

Nghiệp vụ Logistics

Các khóa học
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Ship’s Agent

SHIP’S AGENT

ĐẠI LÝ TÀU BIỂN

This course has been developed for employees of ship’s agents, supporting
departments and related companies who want to update their knowledge or
gain new insights.

Khóa học được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu của nhân viên đang làm việc tại các
đại lý tàu biển, các phòng ban hoặc công ty liên quan và có nguyện vọng nâng cao
kiến thức, trình độ chuyên môn.

Topics that will be addressed during the course are:
•
Logistic Chain
•
Parties Involved in the Logistic Chain
•
(International) Shipping
•
Vessels and Ports
•
Representatives
•
Cargo Acquisitions and Bookings
•
Customs, Transport Law
•
Documents Incoming/Outgoing Cargo
•
Tariffs, Payment Procedures and Credit
•
Insurance and Claims

Chương trình học bao gồm:
•
Chuỗi Logistics
•
Các bộ phận trong chuỗi Logistics
•
Vận tải biển (quốc tế)
•
Tàu biển và cảng biển
•
Các bộ phận đại diện
•
Tiếp nhận hàng hóa và đăng ký
•
Luật hải quan và luật vận tải
•
Chứng từ dành cho hàng hóa xuất/nhập khẩu
•
Thuế quan, thủ tục thanh toán và tín dụng
•
Bảo hiểm và bồi thường

Prerequisites

A minimum of high school level education or equivalent level of
work experience in the field;
Having basic English comprehension skills is a benefit, but not a
condition. If necessary, a translator will be present;
An active learning attitude and ability to work in teams.

Điều kiện
tham gia

Trình độ học vấn: đã hoàn thành bậc Trung học hoặc có kinh nghiệm
làm việc tương đương;
Thuận lợi cho người có kỹ năng Tiếng Anh (không bắt buộc). Có
phiên dịch viên hỗ trợ nếu cần;
Thái độ học tập tích cực và tinh thần làm việc nhóm.

Duration &
Start date

The course duration is 40 hours. Time schedule and start date are
subject to mutual agreement. Individual participants are also
invited to contact us.

Thời gian &
Ngày khai
giảng

Course fee

Each course is competitively priced. Please contact us for further
details.

Tổng số giờ học: 40 giờ;
Thời gian học và ngày khai giảng: theo thỏa thuận;
Đối với các cá nhân có mong muốn tham gia, vui lòng liên hệ với
chúng tôi.

Học phí

Additional
Information

Teaching materials are in Vietnamese and English;
Instruction and teaching in Vietnamese and/or English;
Course will be executed at the premises of TANCANG-STC in Cat Lai;
All participants successfully completing the course will receive a
TANCANG-STC certificate of proficiency;
Lunch, teaching materials and certification are included.

Mỗi khóa học sẽ có học phí phù hợp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi
để biết thêm chi tiết.

Lưu ý

Tailor-Made
Requests

Tailor-made courses will be developed upon request and could
include:
Modified content (depending on the entry level and experience of
the participants);
Alternative duration (depending on the entry level and experience
of the participants);
Different teaching location.

Tài liệu học tập: Tiếng Việt và Tiếng Anh;
Công tác giảng dạy và hướng dẫn: Tiếng Việt và Tiếng Anh;
Địa điểm học tập: trụ sở TÂN CẢNG-STC tại Cát Lái;
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham
gia do TÂN CẢNG-STC cấp;
Học phí bao gồm bữa trưa, tài liệu học tập và chứng chỉ.

Khóa học
theo yêu cầu

Chúng tôi sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí
sau:
•
Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp với trình độ
đầu vào và kinh nghiệm của học viên;
•
Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình
độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên;
•
Địa điểm học tập: theo thỏa thuận.

Đại lý tàu biển
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FREIGHT FORWARDER 1

This course is developed for staff new to the transport / freight forwarding business, and for
staff & supervisors of supporting departments. It is part of the full Freight Forwarder Course,
but it may be followed as a standalone course. The focus of this course will be on Transport
and Logistics.
Topics that are addressed during the course are:
•
Transport chain
•
Logistics
•
Supply Chain Management
•
Warehousing & Distribution
•
Transport Modalities
•
Multimodal Transport

Khóa học được thiết kế dành cho người mới bắt đầu làm việc trong lĩnh vực vận tải
biển, giao nhận vận tải, và nhân viên hoặc người giám sát của các phòng ban liên
quan. Được tách ra từ khóa học Giao nhận vận tải và được xem như một khóa học
độc lập, khóa học Giao nhận vận tải 1 tập trung vào vận tải và logistics.
Chương trình học bao gồm:
•
Chuỗi vận tải
•
Logistics
•
Quản trị chuỗi cung ứng
•
Kho bãi và phân phối
•
Phương thức vận tải
•
Vận tải đa phương thức

Prerequisites

A minimum of college level education or equivalent level of work
experience in the field;
Proficiency in the English language (reading and understanding) is a
benefit, but not a condition. If necessary, a translator will be present;
Basic computer skills;
An active learning attitude and ability to work in teams.
For participants with no experience in the field, we recommend to attend
Shipping, Transport and Forwarding before participating in Freight
Forwarder 1.

Điều kiện
tham gia

Trình độ học vấn: Trung cấp hoặc có kinh nghiệm làm việc tương
đương;
Thuận lợi cho người có kỹ năng Tiếng Anh: đọc, hiểu (không bắt buộc).
Có phiên dịch viên hỗ trợ nếu cần;
Kỹ năng tin học cơ bản;
Thái độ học tập tích cực và tinh thần làm việc nhóm.
Đối với người chưa có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan nên
tham gia khóa học Vận tải biển, vận tải và giao nhận trước khi tham gia
khóa học này.

Duration &
Start date

The course duration is 80 hours. Time schedule and start date are subject
to mutual agreement. Individual participants are also invited to contact us.

Course fee

Each course is competitively priced. Please contact us for further details.

Thời gian &
Ngày khai
giảng

Tổng số giờ học: 80 giờ;
Thời gian học và ngày khai giảng: theo thỏa thuận;
Đối với các nhân có mong muốn tham gia, vui lòng liên hệ với chúng
tôi.

Additional
Information

Teaching materials are in Vietnamese and English;
Instruction and teaching in Vietnamese and/or English;
Course will be executed at the premises of TANCANG-STC in Cat Lai;
All participants successfully completing the course will receive a
TANCANG-STC certificate of proficiency;
Lunch, teaching materials and cerftification are included.

Học phí

Mỗi khóa học sẽ có học phí phù hợp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để
biết thêm chi tiết.

Lưu ý

Tài liệu học tập: Tiếng Việt và Tiếng Anh;
Công tác giảng dạy và hướng dẫn: Tiếng Việt và Tiếng Anh;
Địa điểm học tập: trụ sở TÂN CẢNG-STC tại Cát Lái;
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham gia
do TÂN CẢNG-STC cấp;
Học phí bao gồm bữa trưa, tài liệu học tập và chứng chỉ.

Khóa học
theo yêu cầu

Chúng tôi sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí
sau:
•
Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp với vào trình
độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên;
•
Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình
độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên;
•
Địa điểm học tập: theo thỏa thuận.

Tailor-Made
Requests
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GIAO NHẬN VẬN TẢI 1

Tailor-made courses will be developed upon request and could include:
Modified content (depending on the entry level and experience of the
participants);
Alternative duration (depending on the entry level and experience of the
participants);
Different teaching location.

Freight Forwarder 1

Giao nhận vận tải 1
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FREIGHT FORWARDER 2

GIAO NHẬN VẬN TẢI 2

This course is developed for staff new to the transport / freight forwarding business,
and for staff & supervisors of supporting departments. It is part of the full Freight
Forwarder course, but it may also be followed as a standalone course. The focus of this
course will be on Forwarding aspects.

Khóa học được thiết kế dành cho người mới làm việc trong lĩnh vực vận tải biển, giao
nhận vận tải, và nhân viên hoặc người giám sát của các phòng ban liên quan. Tách ra
từ khóa học Giao nhận vận tải và được xem như một khóa học độc lập, khóa học này
tập trung chủ yếu vào giao nhận vận tải.

Topics that are addressed during the course are:
•
Freight Forwarder’s Organization
•
International Trade & Organizations
•
Incoterms
•
Information & Communication
•
Management Aspects of a Trade Forwarder

Chương trình học bao gồm:
•
Các tổ chức giao nhận
•
Thương mại thế giới và các tổ chức
•
Incoterms
•
Thông tin và liên lạc
•
Quản lý trong hoạt động giao nhận

•
•
•
•

ICT
Customs
Insurance
Dangerous Goods

Prerequisites A minimum of college level education or equivalent level of work
experience in the field;
Proficiency in the English language (reading and understanding) is a
benefit, but not a condition. If necessary, a translator will be present;
Basic computer skills;
An active learning attitude and ability to work in teams.

Điều kiện
tham gia

For participants with no experience in the field we recommend to
attend Freight Forwarder 1 before participating in Freight Forwarder 2.
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•
•
•
•

Công nghệ thông
tin và truyền thông
Hải quan
Bảo hiểm
Hàng nguy hiểm

Trình độ học vấn: Trung cấp hoặc có kinh nghiệm làm việc tương
đương;
Thuận lợi cho người có kỹ năng Tiếng Anh: đọc, hiểu (không bắt buộc).
Có phiên dịch viên hỗ trợ nếu cần;
Kỹ năng tin học cơ bản;
Thái độ học tập tích cực và tinh thần làm việc nhóm.
Đối với người chưa có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan nên
tham gia khóa học Giao nhận vận tải 1 trước khi tham gia khóa học này.

Duration &
Start date

The course duration is 80 hours. Time schedule and start date are
subject to mutual agreement. Individual participants are also invited
to contact us.

Thời gian &
Ngày khai
giảng

Course fee

Each course is competitively priced. Please contact us for further
details.

Tổng số giờ học: 80 giờ;
Thời gian học và ngày khai giảng: theo thỏa thuận;
Đối với các nhân có mong muốn tham gia, vui lòng liên hệ với chúng
tôi.

Học phí

Additional
Information

Teaching materials are in Vietnamese and English;
Instruction and teaching in Vietnamese and/or English;
Course will be executed at the premises of TANCANG-STC in Cat Lai;
All participants successfully completing the course will receive a
TANCANG-STC certificate of proficiency;
Lunch, teaching materials and cerftification are included.

Mỗi khóa học sẽ có học phí phù hợp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để
biết thêm chi tiết.

Lưu ý

Tailor-Made
Requests

Tailor-made courses will be developed upon request and could
include:
Modified content (depending on the entry level and experience of
the participants);
Alternative duration (depending on the entry level and experience of
the participants);
Different teaching location.

Tài liệu học tập: Tiếng Việt và Tiếng Anh;
Công tác giảng dạy và hướng dẫn: Tiếng Việt và Tiếng Anh;
Địa điểm học tập: trụ sở TÂN CẢNG-STC tại Cát Lái;
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham gia
do TÂN CẢNG-STC cấp;
Học phí bao gồm bữa trưa, tài liệu học tập và chứng chỉ.

Khóa học
theo yêu cầu

Chúng tôi sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí
sau:
•
Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp với trình độ
đầu vào và kinh nghiệm của học viên;
•
Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình
độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên;
•
Địa điểm học tập: theo thỏa thuận.

Freight Forwarder 2

Giao nhận vận tải 2
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SHIP BROKER

MÔI GIỚI TÀU BIỂN

This course has been developed for employees of Ship Brokers and related companies
who aspire to acquire or extend knowledge related to the subject.

Khóa học được thiết kế dành cho nhân viên môi giới tàu biển hoặc các công việc
liên quan, các nhân viên có nguyện vọng được nâng cao kiến thức ngành môi giới
tàu biển .

Topics that will be addressed during the course are:
•
Marine Geography
•
Ship’s Engineering and Construction
•
Legal Aspects
•
Charters
•
Cargo Bookings
•
Stakeholders and Shareholders
•
Loading and Discharging Different Types of Cargoes
•
Documentation, Incoming and Outgoing Cargo
•
Claims and Insurance
•
Financial and Commercial Aspects
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Ship Broker

Prerequisites

College level education or equivalent level of work experience in
the field;
Having basic English comprehension skills is a benefit, but not a
condition. If necessary, a translator will be present;
Basic computer skills;
An active learning attitude and ability to work in teams.

Duration &
Start date

The course duration is 80 hours. Time schedule and start date are
subject to mutual agreement. Individual participants are also
invited to contact us.

Course fee

Each course is competitively priced. Please contact us for further
details.

Additional
Information

Teaching materials are in Vietnamese and English;
Instruction and teaching in Vietnamese and/or English;
Course will be executed at the premises of TANCANG-STC in Cat Lai;
All participants successfully completing the course will receive a
TANCANG-STC certificate of proficiency;
Lunch, teaching materials and certification are included.

Tailor-Made
Requests

Tailor-made courses will be developed upon request and could
include:
Modified content (depending on the entry level and experience of
the participants);
Alternative duration (depending on the entry level and experience
of the participants);
Different teaching location.

Chương trình học bao gồm:
•
Địa lý hàng hải
•
Kỹ thuật tàu biển và Cấu trúc tàu biển
•
Quy định pháp lý
•
Thuê tàu
•
Đăng ký hàng hóa
•
Các bên có liên quan
•
Xếp dỡ các loại hàng hóa khác nhau
•
Chứng từ hàng hóa xuất/nhập khẩu
•
Bảo hiểm và bồi thường
•
Các lĩnh vực thương mại, tài chính liên quan
Điều kiện
tham gia

Trình độ học vấn: Trung cấp hoặc có kinh nghiệm làm việc tương
đương;
Thuận lợi cho người có kỹ năng Tiếng Anh: đọc, hiểu (không bắt buộc).
Có phiên dịch viên hỗ trợ nếu cần;
Kỹ năng tin học cơ bản;
Thái độ học tập tích cực và tinh thần làm việc nhóm.

Thời gian &
Ngày khai
giảng

Tổng số giờ học: 80 giờ;
Thời gian học và ngày khai giảng: theo thỏa thuận;
Đối với các nhân có mong muốn tham gia, vui lòng liên hệ với chúng
tôi.

Học phí

Mỗi khóa học sẽ có học phí phù hợp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để
biết thêm chi tiết.

Lưu ý

Tài liệu học tập: Tiếng Việt và Tiếng Anh;
Công tác giảng dạy và hướng dẫn: Tiếng Việt và Tiếng Anh;
Địa điểm học tập: trụ sở TÂN CẢNG-STC tại Cát Lái;
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham gia
do TÂN CẢNG-STC cấp;
Học phí bao gồm bữa trưa, tài liệu học tập và chứng chỉ.

Khóa học
theo yêu cầu

Chúng tôi sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí
sau:
•
Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp với trình độ
đầu vào và kinh nghiệm của học viên;
•
Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình
độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên;
•
Địa điểm học tập: theo thỏa thuận.

Môi giới tàu biển
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CONTAINER TERMINAL MANAGEMENT
AND OPERATIONS 1 (CTMO1)

20

QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC BẾN BÃI
CONTAINER 1

This course has been developed for supervisors and operational managers from
(supporting) departments of container terminals. The focus of this course will be on
an operational management level.

Khóa học dành cho các nhân viên giám sát và trưởng phòng các bộ phận có liên quan
trong bến bãi Container. Khóa học sẽ tập trung vào đào tạo các cán bộ quản lý cấp tác
nghiệp.

Topics that will be adressed during the course are:
•
Transport Chain
•
Introduction to Containers
•
Introduction to (Container)
Terminal Layout
•
Processes
•
Dangerous Goods
•
CFS
•
Equipment

Chương trình học bao gồm những nội dung sau:
•
•
Chuỗi vận tải
•
•
Giới thiệu Container
•
•
Giới thiệu bến bãi Container
và bố trí bến bãi
•
•
Quy trình
•
•
Hàng nguy hiểm
•
Kho CFS
•
•
Thiết bị

•
•
•
•
•
•

Lashing
Daily Maintenance
Daily Optimization
Short Term Planning
Teamwork, People
Management and
Supervisory Tasks
Safe Working Practices

Prerequisites

College level education or equivalent level of work experience in
the field;
Having basic English comprehension skills is a benefit, but not a
condition. If necessary, a translator will be present;
Basic computer skills;
An active learning attitude and ability to work in teams.

Duration &
Start date

The course duration is 80 hours. Time schedule and start date are
subject to mutual agreement. Individual participants are also
invited to contact us.

Course fee

Each course is competitively priced. Please contact us for further
details.

Additional
Information

Teaching materials are in Vietnamese and/or English;
Instruction and teaching in Vietnamese and/or English;
Course will be executed at the premises of TANCANG-STC in Cat Lai;
All participants successfully completing the course will receive a
TANCANG-STC certificate of proficiency;
Lunch, teaching materials and certificate are included.

Tailor-Made
Requests

Tailor-made courses will be developed upon request and could
include:
Modified content (depending on the entry level and experience of
the participants);
Alternative duration (depending on the entry level and experience
of the participants);
Different teaching location.

Container Terminal Management and Operations 1

Chằng buộc
Bảo dưỡng hằng ngày
Tối ưu hóa các hoạt động hằng
ngày
Kế hoạch ngắn hạn
Làm việc nhóm, quản trị nhân sự
và nhiệm vụ giám sát
Thực hành làm việc an toàn

Điều kiện
tham gia

Trình độ học vấn: Trung cấp hoặc có kinh nghiệm làm việc tương
đương;
Thuận lợi cho người có kỹ năng Tiếng Anh: đọc, hiểu (không bắt
buộc). Có phiên dịch viên hỗ trợ nếu cần;
Kỹ năng tin học cơ bản;
Thái độ học tập tích cực và tinh thần làm việc nhóm.

Thời gian &
Ngày khai
giảng

Tổng số giờ học: 80 giờ;
Thời gian học và ngày khai giảng: theo thỏa thuận;
Đối với các cá nhân có mong muốn tham gia, vui lòng liên hệ với
chúng tôi.

Học phí

Mỗi khóa học sẽ có học phí phù hợp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi
để biết thêm chi tiết.

Lưu ý

Tài liệu học tập: Tiếng Việt và Tiếng Anh;
Công tác giảng dạy và hướng dẫn: Tiếng Việt và Tiếng Anh;
Địa điểm học tập: trụ sở TÂN CẢNG-STC tại Cát Lái;
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham
gia do TÂN CẢNG-STC cấp;
Học phí bao gồm bữa trưa, tài liệu học tập và chứng chỉ.

Khóa học
theo yêu cầu

Chúng tôi sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí
sau:
•
Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp với trình độ
đầu vào và kinh nghiệm của học viên;
•
Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình
độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên;
•
Địa điểm học tập: theo thỏa thuận.

Quản lý và khai thác bến bãi Container 1
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CONTAINER TERMINAL MANAGEMENT
AND OPERATIONS 2 (CTMO2)

This course has been developed for (Middle) Management from (supporting)
departments of Container terminals. The focus of this course will be on middle or
higher management level.
Topics that will be adressed during the course are:
•
Transport Chain
•
Parties in the Container Terminal and
their Roles
•
Terminal Logistics and Automation
•
Long Term Planning & Optimization
•
Terminal Capacity
•
Maintenance Management Planning
•
Procurement
•
Management and Leadership
Prerequisites
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•
•
•
•
•

Interpersonal Skills
Personnel Management
and Training
Dangerous Goods
ISPS
HSE

College level education or equivalent level of work experience in
the field;
Having basic English comprehension skills is a benefit, but not a
condition. If necessary, a translator will be present;
Basic computer skills;
An active learning attitude and ability to work in teams.

Duration &
Start date

The course duration is 80 hours. Time schedule and start date are
subject to mutual agreement. Individual participants are also
invited to contact us.

Course fee

Each course is competitively priced. Please contact us for further
details.

Additional
Information

Teaching materials are in Vietnamese and/or English;
Instruction and teaching in Vietnamese and/or English;
Course will be executed at the premises of TANCANG-STC in Cat Lai;
All participants successfully completing the course will receive a
TANCANG-STC certificate of proficiency;
Lunch, teaching materials and certificate are included.

Tailor-Made
Requests

Tailor-made courses will be developed upon request and could
include:
Modified content (depending on the entry level and experience of
the participants);
Alternative duration (depending on the entry level and experience
of the participants);
Different teaching location.

Container Terminal Management and Operations 2

QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC BẾN BÃI
CONTAINER 2
Khóa học dành cho các quản lý (bậc trung) từ các bộ phận liên quan trong bến bãi
Container. Khóa học tập trung đào tạo các quản lý cấp cao hoặc cấp trung.
Chương trình học bao gồm những nội dung sau:
•
Chuỗi vận tải
•
•
Các bộ phận trong bến bãi Container
và vai trò
•
•
Logistics tại bến bãi và tự động hóa
•
Kế hoạch dài hạn và Tối ưu hóa
•
•
Khả năng thông qua
•
•
Quản lý bảo dưỡng-Kế hoạch
•
Đầu tư
•
•
Quản lý và nguyên lý lãnh đạo

Kỹ năng giao tiếp ứng xử
và tạo lập quan hệ
Quản lý nhân lực và
đào tạo
Hàng nguy hiểm
Bộ luật quốc tế về An ninh
tàu và Bến cảng (ISPS)
Quy định sức khỏe, an toàn
và môi trường (HSE)

Điều kiện
tham gia

Trung cấp hoặc có kinh nghiệm làm việc tương đương;
Thuận lợi cho người có kỹ năng Tiếng Anh: đọc, hiểu (không bắt
buộc). Có phiên dịch viên hỗ trợ nếu cần;
Kỹ năng tin học cơ bản;
Thái độ học tập tích cực và tinh thần làm việc nhóm.

Thời gian &
Ngày khai
giảng

Tổng số giờ học: 80 giờ;
Thời gian học và ngày khai giảng: theo thỏa thuận;
Đối với các cá nhân có mong muốn tham gia, vui lòng liên hệ với
chúng tôi.

Học phí

Mỗi khóa học sẽ có học phí phù hợp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi
để biết thêm chi tiết.

Lưu ý

Tài liệu học tập: Tiếng Việt và Tiếng Anh;
Công tác giảng dạy và hướng dẫn: Tiếng Việt và Tiếng Anh;
Địa điểm học tập: trụ sở TÂN CẢNG-STC tại Cát Lái;
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham
gia do TÂN CẢNG-STC cấp;
Học phí bao gồm bữa trưa, tài liệu học tập và chứng chỉ.

Khóa học
theo yêu cầu

Chúng tôi sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí
sau:
•
Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp với trình độ
đầu vào và kinh nghiệm của học viên;
•
Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình
độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên;
•
Địa điểm học tập: theo thỏa thuận.

Quản lý và khai thác bến bãi Container 2
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SHIPPING, TRANSPORT & FORWARDING

This course is developed for employees without specific education, background
or experience in shipping, transport and forwarding, or for people who have just
started or who are going to work in the business. It is also very suitable as an
introduction for staff & supervisors of supporting departments.

Khóa học dành cho các nhân viên chưa được đào tạo phù hợp, chưa có kinh nghiệm
trong lĩnh vực vận tải biển, vận tải và giao nhận hoặc cho người mới vào làm việc trong
lĩnh vực này. Đồng thời, đây là khóa học mở đầu phù hợp cho nhân viên và giám sát
viên làm việc tại các bộ phận liên quan.

Topics that will be adressed during the course are:
•
Transport Chain
•
Intermediate Parties and Service Providers
•
Logistic Processes
•
Transport Logistics : Sea, Road, Rail, Air, Inland Shipping
•
Transport & Packaging
•
FIATA Documents
•
Incoterms
•
International Trade and Payments

Chương trình học bao gồm:
•
Chuỗi vận tải
•
Bộ phận trung gian, nhà cung cấp dịch vụ
•
Quy trình logistics
•
Vận tải logistics: đường biển, đường bộ, đường sắt, đường hàng không và
đường thủy nội địa
•
Vận tải và đóng gói
•
Chứng từ FIATA
•
Incoterms
•
Thương mại quốc tế và thủ tục thanh toán

After finishing this course, Freight Forwarder 1 and 2 are suitable follow up courses to
deepen and broaden your knowledge and understanding.
Prerequisites

A minimum of high school level education or equivalent level of
work experience;
Having basic English comprehension skills is a benefit, but not a
condition. If necessary, a translator will be present;
An active learning attitude and ability to work in teams.

Duration &
Start date

The course duration is 80 hours. Time schedule and start date are
subject to mutual agreement. Individual participants are also
invited to contact us.

Course fee

Each course is competitively priced. Please contact us for further
details.

Additional
Information

Teaching materials are in Vietnamese and/or English;
Instruction and teaching in Vietnamese and/or English;
Course will be executed at the premises of TANCANG-STC in Cat Lai;
All participants successfully completing the course will receive a
TANCANG-STC certificate of proficiency;
Lunch, teaching materials and certificate are included.

Tailor-Made
Requests
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VẬN TẢI BIỂN, VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN

Tailor-made courses will be developed upon request and could
include:
Modified content (depending on the entry level and experience of
the participants);
Alternative duration (depending on the entry level and experience
of the participants);
Different teaching location.

Shipping, Transport and Forwarding

Để tiếp tục nâng cao kiến thức và kỹ năng, sau khóa học này, học viên nên tham gia khóa
học giao nhận vận tải 1&2.
Điều kiện
tham gia

Trình độ học vấn: đã hoàn thành Trung học hoặc có kinh nghiệm làm
việc tương đương;
Thuận lợi cho người có kỹ năng Tiếng Anh (không bắt buộc). Có phiên
dịch viên hỗ trợ nếu cần;
Thái độ học tập tích cực và tinh thần làm việc nhóm.

Thời gian &
Ngày khai
giảng

Tổng số giờ học: 80 giờ;
Thời gian học và ngày khai giảng: theo thỏa thuận;
Đối với các cá nhân có mong muốn tham gia, vui lòng liên hệ với
chúng tôi.

Học phí

Mỗi khóa học sẽ có học phí phù hợp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để
biết thêm chi tiết.

Lưu ý

Tài liệu học tập: Tiếng Việt và Tiếng Anh;
Công tác giảng dạy và hướng dẫn: Tiếng Việt và Tiếng Anh;
Địa điểm học tập: trụ sở TÂN CẢNG-STC tại Cát Lái;
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham gia
do TÂN CẢNG-STC cấp;
Học phí bao gồm bữa trưa, tài liệu học tập và chứng chỉ.

Khóa học
theo yêu cầu

Chúng tôi sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí
sau:
•
Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp với trình độ
đầu vào và kinh nghiệm của học viên;
•
Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình
độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên;
•
Địa điểm học tập: theo thỏa thuận.
Vận tải biển, vận tải và giao nhận
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CUSTOMS ADMINISTRATION
AND DOCUMENTATION

This course is designed for employees, staff & supervisors of Freight Forwarding &
Ship’s Agent companies. It is also suitable for individuals who would like to acquire or
extend their knowledge in relation to the subject.

Khóa học dành cho các giám sát và nhân viên đang làm việc tại các công ty giao nhận
và đại lý tàu biển. Ngoài ra, khóa học thích hợp cho các cá nhân có mong muốn nâng
cao kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực liên quan.

Topics that will be adressed during the course are:
•
Customs Terminology
•
Legal Provisions
•
Tasks set by other Public Organisations
•
Internal Market and Value Added Tax
•
Variety of Customs Storage
•
Declarations and Documents
•
Automation of Declaration Process
•
Various Types of Import Taxes
•
Completing Customs Declarations

Chương trình học bao gồm những nội dung sau:
•
Thuật ngữ hải quan
•
•
Quy định pháp lý
•
•
Trách nhiệm theo quy định của
•
một số Tổ chức
•
•
Thị trường nội địa và Thuế GTGT
•
Kho hải quan

Prerequisites
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THỦ TỤC VÀ CHỨNG TỪ HẢI QUAN

Minimum of High School level or equal level through work
experience;
Working experience in the field is a benefit, not a condition;
Having basic English comprehension skills is a benefit, but not a
condition. If necessary, a translator will be present;
An active learning attitude.

Duration &
Start date

The course duration is 40 hours. Time schedule and start date are
subject to mutual agreement. Individual participants are also
invited to contact us.

Course fee

Each course is competitively priced. Please contact us for further
details.

Additional
Information

Teaching materials are in Vietnamese and English;
Instruction and teaching in Vietnamese and/or English;
Course will be executed at the premises of TANCANG-STC in Cat Lai;
All participants successfully completing the course will receive a
TANCANG-STC certificate of proficiency;
Lunch, teaching materials and certification are included.

Tailor-Made
Requests

Tailor-made courses will be developed upon request and could
include:
Modified content (depending on the entry level and experience of
the participants);
Alternative duration (depending on the entry level and experience
of the participants);
Different teaching location.

Customs Administration and Documentation

Khai báo và chứng từ
Quy trình khai báo tự động
Các loại thuế nhập khẩu
Hoàn thành thủ tục khai báo
hải quan

Điều kiện
tham gia

Trình độ học vấn: đã hoàn thành Trung học hoặc có kinh nghiệm
làm việc tương đương;
Thuận lợi cho người đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên
quan;
Thuận lợi cho người có kỹ năng Tiếng Anh (không bắt buộc). Có
phiên dịch viên hỗ trợ nếu cần;
Thái độ học tập tích cực.

Thời gian &
Ngày khai
giảng

Tổng số giờ học: 40 giờ;
Thời gian học và ngày khai giảng: theo thỏa thuận;
Đối với các nhân có mong muốn tham gia, vui lòng liên hệ với
chúng tôi.

Học phí

Mỗi khóa học sẽ có học phí phù hợp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi
để biết thêm chi tiết.

Lưu ý

Tài liệu học tập: Tiếng Việt và Tiếng Anh;
Công tác giảng dạy và hướng dẫn: Tiếng Việt và Tiếng Anh;
Địa điểm học tập: trụ sở TÂN CẢNG-STC tại Cát Lái;
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham
gia do TÂN CẢNG-STC cấp;
Học phí bao gồm bữa trưa, tài liệu học tập và chứng chỉ.

Khóa học
theo yêu cầu

Chúng tôi sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí
sau:
•
Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp với trình độ
đầu vào và kinh nghiệm của học viên;
•
Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình
độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên;
•
Địa điểm học tập: theo thỏa thuận.

Thủ tục và chứng từ hải quan
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DANGEROUS GOODS AND
HAZARDOUS CARGOES

HÀNG NGUY HIỂM VÀ
HÀNG HÓA ĐỘC HẠI

This course is developed for terminal and port employees of all levels willing to
acquire and improve their knowledge of Dangerous Good and Hazardous Cargoes.
Upon completion of the course, the participants will have a profound knowledge of
the different general and specific hazards in ports and terminal operations, good
understanding on how to react to chemical spills, and understand the setting up
of procedures and implementations of safety systems.

Khóa học dành cho tất cả các nhân viên đang làm việc tại cảng, và có mong muốn
nâng cao kiến thức, kỹ năng về Hàng nguy hiểm và hàng hóa độc hại.
Sau khi tham gia khóa học, học viên sẽ có được kiến thức chuyên sâu về các loại hàng
hóa độc hại được vận chuyển tại cảng hoặc tại bến bãi, bên cạnh đó, khóa học sẽ trang
bị cho học viên nguyên tắc xử lý khi có ô nhiễm hóa chất, và nguyên tắc xây dựng quy
trình cũng như ứng dụng vào hệ thống an toàn.

Topics that will be adressed during the course are:
•
Relevant Chemistry
•
•
Definitions and Classification
•
Personal Protection
•
•
Safety Requirements
•
•
Documentation
•
•
Packaging and Handling

Chương trình học bao gồm những nội dung sau:
•
Hóa học liên quan
•
•
Định nghĩa và phân loại
•
Bảo hộ cá nhân
•
•
Quy định an toàn
•
•
Chứng từ
•
•
Đóng gói, xếp dỡ và vận chuyển

(International) Legislation for
Transport and Storage
Cleaning Waste and Spillage
Repair of Leakage
Fire Fighting Theory

Prerequisites

A minimum of high school level education or equivalent level of
two years of work experience in the field;
Working experience in the field is a benefit;
Having basic English comprehension skills is a benefit, but not a
condition. If necessary, a translator will be present.

Duration &
Start date

The course duration is 40 hours. Timeschedule and start date are
subject to mutual agreement. Individual participants are also
invited to contact us.

Course fee

Each course is competitively priced. Please contact us for further
details.

Additional
Information

Teaching materials are in Vietnamese and/or English;
Instruction and teaching in Vietnamese and/or English;
Course will be executed at the premises of TANCANG-STC in Cat Lai;
All participants successfully completing the course will receive a
TANCANG-STC certificate of proficiency;
Lunch, teaching materials and certificate are included.

Tailor-Made
Requests

Tailor-made courses will be developed upon request and could
include:
Modified content (depending on the entry level and experience of
the participants);
Alternative duration (depending on the entry level and experience
of the participants);
Different teaching location.

Dangerous Goods and Hazardous Cargoes

Quy định (quốc tế) về vận
chuyển và lưu kho
Xử lý chất thải và chất bị rò rỉ
Sửa chữa rò rỉ
Lý thuyết phòng cháy và chữa
cháy

Điều kiện
tham gia

Trình độ học vấn: đã hoàn thành Trung học hoặc có kinh nghiệm
làm việc 02 năm trong lĩnh vực liên quan;
Thuận lợi cho người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên
quan;
Thuận lợi cho người có kỹ năng Tiếng Anh (không bắt buộc). Có
phiên dịch viên hỗ trợ nếu cần.

Thời gian &
Ngày khai
giảng

Tổng số giờ học: 40 giờ;
Thời gian học và ngày khai giảng: theo thỏa thuận;
Đối với các cá nhân có mong muốn tham gia, vui lòng liên hệ với
chúng tôi.

Học phí

Mỗi khóa học sẽ có học phí phù hợp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi
để biết thêm chi tiết.

Lưu ý

Tài liệu học tập: Tiếng Việt và Tiếng Anh;
Công tác giảng dạy và hướng dẫn: Tiếng Việt và Tiếng Anh;
Địa điểm học tập: trụ sở TÂN CẢNG-STC tại Cát Lái;
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham
gia do TÂN CẢNG-STC cấp;
Học phí đã bao gồm bữa trưa, tài liệu học tập và chứng chỉ.

Khóa học
theo yêu cầu

Chúng tôi sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí
sau:
•
Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp với trình độ
đầu vào và kinh nghiệm của học viên;
•
Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình
độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên;
•
Địa điểm học tập: theo thỏa thuận.

Hàng nguy hiểm và hàng hóa độc hại
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NHÂN VIÊN KIỂM TRA
AN TOÀN CẢNG BIỂN

PORT SAFETY INSPECTOR

This course is developed to provide people working at the Port or the Terminal with
knowledge of safety in their daily work.
The course also aims to help employees (operational and management level)
responsible for safety on the terminal or in the port to improve their working skills.
Topics that will be addressed during the course are:
•
Safe Cargo Handling Operations
•
Safe Lashing and Securing
•
Risk Assessement
•
Safe Working Practice in Terminals and Vessels
•
Basic Knowledge of Dangerous Goods and Hazardous Cargoes
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Prerequisites

A minimum of high school level education or equivalent level of
work experience in the field;
Working experience in the field is a benefit;
Having basic English comprehension skills is a benefit, but not a
condition. If necessary, a translator will be present.

Duration &
Start date

The course duration is 24 hours. Timeschedule and start date are
subject to mutual agreement. Individual participants are also
invited to contact us.

Course fee

For actual prices please contact us by phone or email.

Additional
Information

Teaching materials are in Vietnamese and/or English;
Instruction and teaching in Vietnamese and/or English;
Course will be executed at the premises of TANCANG-STC in Cat Lai;
All participants successfully completing the course will receive a
TANCANG-STC certificate of proficiency;
Lunch, teaching materials and certificate are included.

Tailor-Made
Requests

Tailor-made courses will be developed upon request and could
include:
Modified content (depending on the entry level and experience of
the participants);
Alternative duration (depending on the entry level and experience
of the participants);
Different teaching location.

Port Safety Inspector

Khóa học trang bị cho nhân viên làm việc tại cảng hoặc bến bãi kiến thức an toàn
trong công việc hằng ngày. Mục đích khóa học: giúp các nhân viên (cấp dưới và cấp
quản lý) chịu trách nhiệm về an toàn tại cảng/bến bãi nâng cao kỹ năng làm việc.
Chương trình học bao gồm những nội dung sau:
•
Xếp dỡ hàng hóa an toàn
•
An toàn và vấn đề chằng buộc an toàn
•
Đánh giá rủi ro
•
Thực hành làm việc an toàn trên tàu và tại bến bãi
•
Kiến thức cơ bản về hàng nguy hiểm và hàng hóa độc hại
Điều kiện
tham gia

Trình độ học vấn: đã hoàn thành Trung học hoặc có kinh nghiệm
làm việc trong lĩnh vực liên quan;
Thuận lợi cho người đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên
quan;
Thuận lợi cho người có kỹ năng Tiếng Anh cơ bản (không bắt buộc).
Có phiên dịch viên hỗ trợ nếu cần.

Thời gian &
Ngày khai
giảng

Tổng số giờ học: 24 giờ;
Thời gian học và ngày khai giảng: theo thỏa thuận;
Đối với các cá nhân có mong muốn tham gia, vui lòng liên hệ với
chúng tôi.

Học phí

Để biết thêm thông tin về học phí, vui lòng liên hệ với chúng tôi
thông qua điện thoại hoặc email.

Lưu ý

Tài liệu học tập: Tiếng Việt và Tiếng Anh;
Công tác giảng dạy và hướng dẫn: Tiếng Việt và Tiếng Anh;
Địa điểm học tập: trụ sở TÂN CẢNG-STC tại Cát Lái;
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham
gia do TÂN CẢNG-STC cấp;
Học phí đã bao gồm bữa trưa, tài liệu học tập và chứng chỉ.

Khóa học
theo yêu cầu

Chúng tôi sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí
sau:
•
Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp với trình độ
đầu vào và kinh nghiệm của học viên;
•
Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình
độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên;
•
Địa điểm học tập: theo thỏa thuận.

Nhân viên kiểm tra an toàn cảng biển
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PORT FACILITY SECURITY OFFICER
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NHÂN VIÊN AN NINH
KHU VỰC CẢNG

This course is designed for all personnel responsible for and involved in port and
terminal security.
The course is highly relevant for employees of the Terminal Security Department
who are going to be Port Facility Security Officers.

Khóa học dành cho người chịu trách nhiệm hoặc có liên quan đến vấn đề an ninh tại
cảng/bến bãi.
Khóa học có liên quan trực tiếp đến các nhân viên đang làm việc tại bộ phận an ninh
cảng và sẽ đóng vai trò là nhân viên an ninh khu vực cảng trong tương lai.

Topics that will be adressed during the course are:
•
ISPS Code & National and International Requirements
•
Creating and Maintaining the Port Facility Security Plan
•
Emergency Action Plans
•
Communication, Security Administration and Annual Report
•
Port Security Levels and Risk Assessment
•
Search Mechanisms and Security Controls

Chương trình học bao gồm những nội dung sau:
•
ISPS & Quy định trong nước và quốc tế
•
Thiết lập và thực hiện, duy trì kế hoạch an ninh
•
Kế hoạch phản ứng khẩn cấp
•
Công tác hành chính liên quan đến giao tiếp, an toàn và báo cáo thường niên
•
Cấp độ an toàn cảng biển và đánh giá rủi ro
•
Hệ thống tìm kiếm và Kiểm soát an ninh

Prerequisites

A minimum of high school level education or equivalent level of
two years of work experience in the field;
Working experience in the field is a benefit;
Having basic English comprehension skills is a benefit, but not a
condition. If necessary, a translator will be present.

Điều kiện
tham gia

Duration &
Start date

The course duration is 16 hours. Time schedule and start date are
subject to mutual agreement. Individual participants are also
invited to contact us.

Trình độ học vấn: đã hoàn thành Trung học hoặc có kinh nghiệm
làm việc trong lĩnh vực liên quan;
Thuận lợi cho người đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên
quan;
Thuận lợi cho người có kỹ năng Tiếng Anh cơ bản (không bắt buộc).
Có phiên dịch viên hỗ trợ nếu cần.

Course fee

Each course is competively priced. Please contact us for further
details.

Thời gian &
Ngày khai
giảng

Tổng số giờ học: 16 giờ;
Thời gian học và ngày khai giảng: theo thỏa thuận;
Đối với các nhân có mong muốn tham gia, vui lòng liên hệ với
chúng tôi.

Additional
Information

Teaching materials are in Vietnamese and/or English;
Instruction and teaching in Vietnamese and/or English;
Course will be executed at the premises of TANCANG-STC in Cat Lai;
All participants successfully completing the course will receive a
TANCANG-STC certificate of proficiency;
Lunch, teaching materials and certificate are included.

Học phí

Mỗi khóa học sẽ có học phí tương ứng, vui lòng liên hệ với chúng
tôi để biết thêm chi tiết.

Lưu ý

Tailor-Made
Requests

Tailor-made courses will be be developed upon request and could
include:
Modified content (depending on the entry level and experience of
the participants);
Alternative duration (depending on the entry level and experience
of the participants);
Different teaching location.

Tài liệu học tập: Tiếng Việt và Tiếng Anh;
Công tác giảng dạy và hướng dẫn: Tiếng Việt và Tiếng Anh;
Địa điểm học tập: trụ sở TÂN CẢNG-STC tại Cát Lái;
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham
gia do TÂN CẢNG-STC cấp;
Học phí đã bao gồm bữa trưa, tài liệu học tập và chứng chỉ.

Khóa học
theo yêu cầu

Chúng tôi sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí
sau:
•
Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp với trình độ
đầu vào và kinh nghiệm của học viên;
•
Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình
độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên;
•
Địa điểm học tập: theo thỏa thuận.

Port Facility Security Officer

Nhân viên an ninh khu vực cảng
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QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNG DÀNH CHO
CÁN BỘ BẬC TRUNG

PORT OPERATOR MIDDLE
MANAGEMENT (POMM)
This course has been developed for staff and supervisors from (supporting)
departments of all players in a Port or in a combined terminal. It is also valuable for
(operational) managers and middle management to freshen upon their knowledge or
gain new expertise and insights.
The course will adress a broad range of topics such as:
•
Safe Working Practices
•
Transport Chain
•
Personnel Management
•
Parties in the Port and their Roles
•
Individual Characteristics
•
Port Logistics
and Team Characteristics
•
Break Bulk
•
Management and
•
Dangerous Goods
Leadership
•
Cargo Handling
•
Interpersonal Skills
•
Warehousing
•
Long Term Planning
•
Supervisory Tasks
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Khóa học dành cho nhân viên và giám sát đang làm việc tại các phòng ban hỗ trợ cho các bộ
phận trong cảng hoặc ở những bến bãi tổng hợp. Khóa học sẽ giúp các quản lý (ở cấp tác
nghiệp) và các quản lý cấp trung nâng cao kiến thức cũng như trình độ chuyên môn.
Chương trình học bao gồm những nội dung sau:
•
Chuỗi vận tải
•
Các bộ phận tại cảng và vai trò
•
Logistics tại cảng
•
Hàng rời
•
Hàng nguy hiểm
•
Xếp dỡ hàng hóa
•
Kho bãi
•
Kế hoạch dài hạn
•
Nhiệm vụ kiểm soát

•
•
•
•
•

Thực hành làm việc an toàn
Quản trị nhân lực
Đặc điểm nhóm và cá nhân
Kỹ năng quản lý và lãnh đạo
Kỹ năng giao tiếp ứng xử và
tạo lập quan hệ

Điều kiện
tham gia

Trình độ học vấn: đã hoàn thành Trung cấp hoặc có kinh nghiệm làm
việc 02 năm trong lĩnh vực liên quan;
Thuận lợi cho người đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên
quan;
Thuận lợi cho người có kỹ năng Tiếng Anh cơ bản (không bắt buộc). Có
phiên dịch viên hỗ trợ nếu cần;
Kỹ năng tin học cơ bản;
Tinh thần học tập chủ động và tinh thần làm việc nhóm.

The course duration is 80 hours. Timeschedule and Start date are
subject to mutual agreement. Individual participants are also
invited to contact us.

Thời gian &
Ngày khai
giảng

Course fee

Tổng số giờ học: 80 giờ;
Thời gian học và ngày khai giảng: theo thỏa thuận;
Đối với các nhân có mong muốn tham gia, vui lòng liên hệ với chúng
tôi.

Each course is competively priced. Please contact us for further
details.

Học phí

Additional
Information

Mỗi khóa học sẽ có học phí tương ứng, vui lòng liên hệ với chúng tôi để
biết thêm chi tiết.

Teaching materials are in Vietnamese and/or English;
Instruction and teaching in Vietnamese and/or English;
Course will be executed at the premises of TANCANG-STC in Cat Lai;
All participants successfully completing the course will receive a
TANCANG-STC certificate of proficiency;
Lunch, teaching materials and certificate are included.

Lưu ý

Tailor-Made
Requests

Tài liệu học tập: Tiếng Việt và Tiếng Anh;
Công tác giảng dạy và hướng dẫn: Tiếng Việt và Tiếng Anh;
Địa điểm học tập: trụ sở TÂN CẢNG-STC tại Cát Lái;
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham gia
do TÂN CẢNG-STC cấp;
Học phí đã bao gồm bữa trưa, tài liệu học tập và chứng chỉ.

Tailor-made courses will be be developed upon request and could
include:
Modified content (depending on the entry level and experience of
the participants);
Alternative duration (depending on the entry level and experience
of the participants);
Different teaching location.

Khóa học
theo yêu cầu

Chúng tôi sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí sau:
•
Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp với trình độ đầu
vào và kinh nghiệm của học viên;
•
Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình độ
đầu vào và kinh nghiệm của học viên;
•
Địa điểm học tập: theo thỏa thuận.

Prerequisites

A minimum of college level education or equivalent level of
preferably two years of working experience in the field;
Working experience in the field is a benefit;
Having basic English comprehension skills is a benefit, but not a
condition. If necessary, a translator will be present;
Basic computer skills;
An active learning attitude and ability to work in teams.

Duration &
Start date

Port Operator Middle Management (POMM)

Quản lý và khai thác cảng dành cho cán bộ bậc trung
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STS (SHIP- TO- SHORE) CRANE DRIVER

This course has been developed for inexperienced STS crane drivers, or for STS crane
drivers with little experience. This course aims to get inexperienced drivers at the same
level as their experienced colleagues within a relative short period of time.
When you are a skilled crane driver desiring to participate in the course, you will have
the oppurtunity to upgrade your knowledge and improve your skills.

Khóa học dành cho các điều khiển cẩu STS còn thiếu hoặc chưa có kinh nghiệm. Mục
tiêu của khóa học: giúp các điều khiển cẩu chưa có kinh nghiệm trong một thời gian
ngắn có thể nắm bắt được kiến thức và kỹ năng của các đồng nghiệp đã làm việc trước
đó. Đối với các lái xe nâng (reach stacker) có nhu cầu tham gia, khóa học sẽ giúp nâng
cao kiến thức và kỹ năng.

Topics that will be addressed during the course are:
•
Roles of the Terminal’s Logistic Process
•
Types and Purposes of STS Cranes
•
Hoisting Equipment
•
General Knowledge of Vessels
•
General Knowledge of Lashing
•
Safe Working
•
Planning and Automation

Chương trình học bao gồm các nội dung sau:
•
Vai trò quy trình Logistics tại bến
•
Phân loại và vai trò của cẩu STS
•
Thiết bị nâng/gắp container
•
Kiến thức tổng quát về tàu biển
•
Kiến thức tổng quát về chằng, buộc container
•
Làm việc an toàn
•
Kế hoạch và tự động hóa
•
Kiểm tra và bảo dưỡng hằng ngày
•
Làm việc nhóm
•
Thực hành điều khiển cẩu và nâng hạ container

Prerequisites

•
•
•

Daily Checks and
Maintenance
Team Work
Practise Driving
and Handling

A minimum of high school level education;
Proficiency in the English language (reading and understanding) is
a benefit, but not a condition. If necessary, a translator will be
present;
An active learning attitude and ability to work in teams.

Duration &
Start date

The course duration is 80 hours (inexperienced drivers). A short
training for experienced drivers takes place in 40 hours. Please also
refer to the Tailor-Made section below. Timeschedule and start date
are subject to mutual agreement. Individual participants are also
invited to contact us.

Course fee

Each course is competively priced. Please contact us for further
details.

Additional
Information

Teaching materials are in Vietnamese and English;
Instruction and teaching in Vietnamese and/or English;
Course will be executed at the premises of TANCANG-STC in Cat Lai;
All participants successfully completing the course will receive a
TANCANG-STC certificate of proficiency;
Lunch, teaching materials and cerftification are included.

Tailor-Made
Requests
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LÁI CẨU STS (CẨU TỪ TÀU LÊN BỜ)

STS Crane Driver (Ship-to-Shore)

Tailor-made courses will be be developed upon request and could
include:
Modified content (depending on the entry level and experience of
the participants);
Alternative duration (depending on the entry level and experience
of the participants);
Different teaching location.

Điều kiện
tham gia

Trình độ học vấn: đã hoàn thành Trung học;
Thuận lợi cho người có kỹ năng Tiếng Anh: đọc hiểu (không bắt
buộc). Có phiên dịch viên hỗ trợ nếu cần;
Tinh thần học tập tích cực và tinh thần làm việc nhóm.

Thời gian &
Ngày khai
giảng

Đối với lái xe chưa có kinh nghiệm: khóa học bao gồm 80 giờ;
Đối với lái xe đã có kinh nghiệm: khóa học bao gồm 40 giờ . Vui
lòng tham khảo thông tin về khóa học theo yêu cầu bên dưới;
Thời gian học và ngày khai giảng: theo thỏa thuận;
Đối với các cá nhân có mong muốn tham gia, vui lòng liên hệ với
chúng tôi.

Học phí

Mỗi khóa học sẽ có học phí tương ứng, vui lòng liên hệ với chúng
tôi để biết thêm chi tiết.

Lưu ý

Tài liệu học tập: Tiếng Việt và Tiếng Anh;
Công tác giảng dạy và hướng dẫn: Tiếng Việt và Tiếng Anh;
Địa điểm học tập: trụ sở TÂN CẢNG-STC tại Cát Lái;
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham
gia do TÂN CẢNG-STC cấp;
Học phí đã bao gồm bữa trưa, tài liệu học tập và chứng chỉ.

Khóa học
theo yêu cầu

Chúng tôi sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí
sau:
•
Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp với trình độ
đầu vào và kinh nghiệm của học viên;
•
Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình
độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên;
•
Địa điểm học tập: theo thỏa thuận.
Lái cẩu STS (Cẩu từ tàu lên bờ)
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RTG DRIVER (RUBBER TYRED
GANTRY CRANE)
This course has been developed for inexperienced RTG drivers, or for RTG drivers with
little experience. This course aims to get inexperienced drivers at the same level as
their experienced colleagues within a relative short period of time.
When you are a skilled RTG driver desiring to participate in the course, you will have
the oppurtunity to upgrade your knowledge and improve your skills.
Topics that will be addressed during the course are:
•
Safe Working
•
Roles of the Terminal’s Logistic Process
•
Daily Checks and Maintenance
•
Layout of (Container-) Yards
•
Team Work
•
Types and Purposes of Rubber
•
Practise Driving and Handling
Tyred Gantry Cranes
•
Stability of Rubber Tyred
Gantry Cranes
•
Hoisting materials
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Prerequisites

A minimum of High School level education;
Working experience on forklift and/or reach stacker is a benefit;
Having basic English comprehension skills is a benefit, but not a
condition. If necessary, a translator will be present;
An active learning attitude and ability to work in teams.

Duration &
Start date

The course duration is 15 days (inexperienced drivers). A short
training for experienced drivers takes place in 40 hours. Please also
refer to the Tailor-Made section below. Timeschedule and start date
are subject to mutual agreement. Individual participants are also
invited to contact us.

Course fee

Each course is competively priced. Please contact us for further
details.

Additional
Information

Teaching materials are in Vietnamese and English;
Instruction and teaching in Vietnamese and/or English;
Course will be executed at the premises of TANCANG-STC in Cat Lai;
All participants successfully completing the course will receive a
TANCANG-STC certificate of proficiency;
Lunch, teaching materials and cerftificate are included.

Tailor-Made
Requests

Tailor-made courses will be be developed upon request and could
include:
Modified content (depending on the entry level and experience of
the participants);
Alternative duration (depending on the entry level and experience
of the participants);
Different teaching location.

RTG Crane Driver (Rubber Tyred Gantry)

LÁI CẨU RTG (CẨU DÀN BÁNH LỐP)

Khóa học dành cho người điều khiển cẩu RTG (cẩu dàn bánh lốp) chưa có hay còn
thiếu kinh nghiệm. Khóa học sẽ giúp cho các lái xe chưa có kinh nghiệm trong một
thời gian ngắn có thể bắt kịp kiến thức và kỹ năng của các đồng nghiệp đã làm việc
trước đó.
Đối với các lái xe đã có kinh nghiệm và có nhu cầu tham gia, khóa học sẽ tạo điều kiện
nâng cao kiến thức và kỹ năng làm việc.
Chương trình học bao gồm những nội dung sau:
•
Làm việc an toàn
•
Vai trò quy trình Logistics tại bến
•
Kiểm tra và bảo dưỡng hằng ngày
•
Bố trí bãi (Container)
•
Làm việc nhóm
•
Phân loại và vai trò của cẩu RTG
•
Thực hành điều khiển cẩu và
•
Độ bền của cẩu RTG
nâng hạ container
•
Thiết bị nâng/gắp container
Điều kiện
tham gia

Trình độ học vấn: đã hoàn thành Trung học;
Thuận lợi cho người đã có kinh nghiệm điều khiển xe nâng (forklift
& reach stacker);
Thuận lợi cho người có kỹ năng Tiếng Anh (không bắt buộc). Có
phiên dịch viên hỗ trợ nếu cần;
Tinh thần học tập tích cực và tinh thần làm việc nhóm.

Thời gian &
Ngày khai
giảng

Đối với lái xe chưa có kinh nghiệm: khóa học bao gồm 15 ngày;
Đối với lái xe đã có kinh nghiệm: khóa học bao gồm 40 giờ. Vui lòng
tham khảo thông tin về khóa học theo yêu cầu bên dưới;
Thời gian học và ngày khai giảng: theo thỏa thuận;
Đối với các cá nhân có mong muốn tham gia, vui lòng liên hệ với
chúng tôi.

Học phí

Mỗi khóa học sẽ có học phí tương ứng, vui lòng liên hệ với chúng
tôi để biết thêm chi tiết.

Lưu ý

Tài liệu học tập: Tiếng Việt và Tiếng Anh;
Công tác giảng dạy và hướng dẫn: Tiếng Việt và Tiếng Anh;
Địa điểm học tập: trụ sở TÂN CẢNG-STC tại Cát Lái;
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham
gia do TÂN CẢNG-STC cấp;
Học phí đã bao gồm bữa trưa, tài liệu học tập và chứng chỉ.

Khóa học
theo yêu cầu

Chúng tôi sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí
sau:
•
Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp với trình độ
đầu vào và kinh nghiệm của học viên;
•
Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình
độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên;
•
Địa điểm học tập: theo thỏa thuận.

Lái cẩu RTG (Cầu dàn bánh lốp)
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TERMINAL TRUCK OPERATOR

This course has been developed for inexperienced terminal truck operators, or for
terminal truck operators with little experience. This course aims to get inexperienced
terminal truck operators at the same level as their experienced colleagues within a
relative short period of time.
When you are a skilled terminal truck operator desiring to participate in the course,
you will have the oppurtunity to upgrade your knowledge and improve your skills.
Topics that will be addressed during the course are:
•
Roles of the Terminal’s Logistic Process
•
Layout of (Container-) Yards
•
Types and Purposes of Terminal Trucks
•
Driver Types of Containers and/or
Packing Materials
Prerequisites
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•
•
•
•

Safe Working
Daily Checks and
Maintenance
Team Work
Driving Practice

A minimum of High school level education;
Having basic English comprehension skills is a benefit, but not a
condition. If necessary, a translator will be present;
An active learning attitude and ability to work in teams.

LÁI XE TẢI TRONG BẾN BÃI

Người điều khiển xe tải còn thiếu hay chưa có kinh nghiệm. Với khóa học này, chỉ
trong một thời gian ngắn, các lái xe mới vào nghề có thể bắt kịp kỹ năng của các đồng
nghiệp đã làm việc trước đó.
Đối với các lái xe đã có kinh nghiệm và có nhu cầu tham gia, khóa học sẽ tạo điều kiện
nâng cao kiến thức và kỹ năng làm việc.
Chương trình học bao gồm những nội dung sau:
•
Vai trò quy trình Logistics tại bến
•
•
Bố trí bãi (Container)
•
•
Phân loại và vai trò của xe tải
•
Các phương pháp lái xe và các
•
vật liệu đóng hàng
•

Làm việc an toàn
Kiểm tra và bảo dưỡng hằng
ngày
Làm việc nhóm
Thực hành

Điều kiện
tham gia

Trình độ học vấn: đã hoàn thành Trung học;
Thuận lợi cho người có kỹ năng Tiếng Anh (không bắt buộc). Có
phiên dịch viên hỗ trợ nếu cần;
Tinh thần học tập tích cực và tinh thần làm việc nhóm.

Thời gian &
Ngày khai
giảng

Đối với lái xe chưa có kinh nghiệm: khóa học bao gồm 40 giờ;
Đối với lái xe đã có kinh nghiệm, vui lòng tham khảo thông tin về
khóa học theo yêu cầu bên dưới;
Thời gian học và ngày khai giảng: theo thỏa thuận;
Đối với các cá nhân có mong muốn tham gia, vui lòng liên hệ với
chúng tôi.

Duration &
Start date

The course duration is 40 hours (inexperienced drivers).
Please also refer to the Tailor-Made section below for experienced
drivers’ possibilities. Timeschedule and start date are subject to
mutual agreement. Individual participants are also invited to
contact us.

Course fee

Each course is competively priced. Please contact us for further
details.

Học phí

Mỗi khóa học sẽ có học phí tương ứng, vui lòng liên hệ với chúng
tôi để biết thêm chi tiết.

Additional
Information

Teaching materials are in Vietnamese and English;
Instruction and teaching in Vietnamese and/or English;
Course will be executed at the premises of TANCANG-STC in Cat Lai;
All participants successfully completing the course will receive a
TANCANG-STC certificate of proficiency;
Lunch, teaching materials and cerftification are included.

Lưu ý

Tài liệu học tập: Tiếng Việt và Tiếng Anh;
Công tác giảng dạy và hướng dẫn: Tiếng Việt và Tiếng Anh;
Địa điểm học tập: trụ sở TÂN CẢNG-STC tại Cát Lái;
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham
gia do TÂN CẢNG-STC cấp;
Học phí đã bao gồm bữa trưa, tài liệu học tập và chứng chỉ.

Tailor-Made
Requests

Tailor-made courses will be be developed upon request and could
include:
Modified content (depending on the entry level and experience of
the participants);
Alternative duration (depending on the entry level and experience
of the participants);
Different teaching location.

Khóa học
theo yêu cầu

Chúng tôi sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí
sau:
•
Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp với trình độ
đầu vào và kinh nghiệm của học viên;
•
Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình
độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên;
•
Địa điểm học tập: theo thỏa thuận.

Terminal Truck Operator

Lái xe tải trong bến bãi

43

ĐIỀU KHIỂN XE NÂNG HÀNG
REACH STACKER

REACH STACKER DRIVER
This course has been developed for inexperienced reachstacker drivers, or for reachstacker
drivers with little experience. This course aims to get inexperienced drivers at the same level
as their experienced colleagues within a relative short period of time.
When you are a skilled reachstacker driver desiring to participate in the course, you will have
the oppurtunity to upgrade your knowledge and improve your skills.
Topics that will be addressed during the course are:
•
Roles of the Terminal’s Logistic Process
•
Types and Purposes of Reach Stackers
•
Layout of (Container-)Yards
•
Stability of Reach Stackers
•
Safe Working
•
Daily Checks and Maintenance
•
Team Work
•
Practice

Chương trình học bao gồm:
•
Vai trò quy trình Logistics tại bến
•
Phân loại và vai trò của xe nâng
reach stacker
•
Bố trí bãi (Container)
•
Độ bền của xe nâng reach stacker

•
•
•
•

Làm việc an toàn
Kiểm tra và bảo dưỡng
hằng ngày
Làm việc nhóm
Thực hành

Prerequisites

A minimum of high school level education;
Working experience on a (heavy) forklift is a benefit;
Having basic English comprehension skills is a benefit, but not a condition.
If necessary, a translator will be present;
An active learning attitude and ability to work in teams.

Điều kiện
tham gia

Trình độ học vấn: đã hoàn thành Trung học;
Thuận lợi cho người đã có kinh nghiệm điều khiển xe nâng hàng;
Thuận lợi cho người có kỹ năng Tiếng Anh (không bắt buộc). Có phiên
dịch viên hỗ trợ nếu cần;
Tinh thần học tập tích cực và tinh thần làm việc nhóm.

Duration &
Start date

The course duration is 14 days (inexperienced drivers). A short training for
experienced drivers takes place in 40 hours. Please also refer to the
Tailor-Made section below. Timeschedule and start date are subject to
mutual agreement. Individual participants are also invited to contact us.

Thời gian &
Ngày khai
giảng

Course fee

Each course is competively priced. Please contact us for further details.

Đối với lái xe chưa có kinh nghiệm: khóa học bao gồm 14 ngày;
Đối với lái xe đã có kinh nghiệm, khóa học bao gồm 40 giờ vui lòng
tham khảo thông tin về khóa học theo yêu cầu bên dưới;
Thời gian học và ngày khai giảng: theo thỏa thuận;
Đối với các cá nhân có mong muốn tham gia, vui lòng liên hệ với
chúng tôi.

Additional
Information

Teaching materials are in Vietnamese and English;
Instruction and teaching in Vietnamese and/or English;
Course will be executed at the premises of TANCANG-STC in Cat Lai;
All participants successfully completing the course will receive a
TANCANG-STC certificate of proficiency;
Lunch, teaching materials and cerftification are included.

Học phí

Mỗi khóa học sẽ có học phí tương ứng, vui lòng liên hệ với chúng tôi
để biết thêm chi tiết.

Lưu ý

Tài liệu học tập: Tiếng Việt và Tiếng Anh;
Công tác giảng dạy và hướng dẫn: Tiếng Việt và Tiếng Anh;
Địa điểm học tập: trụ sở TÂN CẢNG-STC tại Cát Lái;
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham gia
do TÂN CẢNG-STC cấp;
Học phí đã bao gồm bữa trưa, tài liệu học tập và chứng chỉ.

Khóa học
theo yêu cầu

Chúng tôi sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí
sau:
•
Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp với trình độ
đầu vào và kinh nghiệm của học viên;
•
Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình
độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên;
•
Địa điểm học tập: theo thỏa thuận.

Tailor-Made
Requests
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Khóa học dành cho lái xe nâng hàng (reach stacker) chưa có hoặc còn thiếu kinh
nghiệm. Với khóa học này, trong một thời gian ngắn, các lái xe còn thiếu kinh
nghiệm sẽ bắt kịp kiến thức và kỹ năng tương ứng với các đồng nghiệp đã là việc
trước đó.
Đối với các lái xe nâng hàng (reach stacker) đã có kinh nghiệm và có nhu cầu tham
gia, khóa học sẽ tạo điều kiện nâng cao kiến thức và kỹ năng làm việc.

Tailor-made courses will be be developed upon request and could include:
Modified content (depending on the entry level and experience of the
participants);
Alternative duration (depending on the entry level and experience of the
participants);
Different teaching location.

Reach Stacker Driver

Điều khiển xe nâng hàng Reach Stacker

47

FORKLIFT DRIVER

ĐIỀU KHIỂN XE NÂNG HÀNG FORKLIFT

This course has been developed for inexperienced forklift drivers, or for forkliftdrivers
with little experience. This course aims to get inexperienced drivers at the same level
as their experienced colleagues within a relative short period of time.
When you are a skilled forklift driver desiring to participate in the course, you will have
the oppurtunity to upgrade your knowledge and improve your skills.

Khóa học dành cho người điều khiển xe nâng hàng (forklift) còn thiếu hoặc chưa có
kinh nghiệm. Trong một thời gian ngắn, khóa học sẽ giúp cho các lái xe nâng (forklift)
mới vào nghề có thể bắt kịp kỹ năng của các đồng nghiệp đã làm việc trước đó.
Đối với các lái xe nâng đã có kinh nghiệm và có nguyện vọng tham gia, khóa học sẽ tạo
cơ hội nâng cao kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ.

Topics that will be addressed during the course are:
•
Roles of the Terminal’s Logistic Process
•
Types and Purposes of Forklifts
•
Capacity Calculation Connecting to Stability of the Forklift
•
Safe Working
•
Daily Checks and Maintenance
•
Team Work
•
Practise Driving and Handling

Chương trình học bao gồm:
•
Vai trò quy trình Logistics tại bến
•
Phân loại và vai trò của xe nâng hàng
•
Tính năng lực xếp dỡ dựa trên độ bền của xe forklift
•
Làm việc an toàn
•
Kiểm tra và bảo dưỡng hằng ngày
•
Làm việc nhóm
•
Thực hành điều khiển xe và xếp dỡ hàng hóa

Prerequisites

High school level education;
Having basic English comprehension skills is a benefit, but not a
condition. If necessary, a translator will be present;
An active learning attitude and ability to work in teams.

Điều kiện
tham gia

Trình độ học vấn: đã hoàn thành bậc Trung học;
Thuận lợi cho người có kỹ năng Tiếng Anh (không bắt buộc). Có
phiên dịch viên hỗ trợ nếu cần;
Thái độ học tập tích cực và tinh thần làm việc nhóm.

Duration &
Start date

The course duration is 40 hours (inexperienced drivers);
Experienced drives may refer to the Tailor-Made section below;
Timeschedule and start date are subject to mutual agreement;
Individual participants are also invited to contact us.

Thời gian &
Ngày khai
giảng

Course fee

Each course is competively priced. Please contact us for further
details.

Thời gian học toàn khóa đối với lái xe chưa có kinh nghiệm: 40 giờ;
Thời gian học đối với lái xe đã có kinh nghiệm: tham khảo tại mục
khóa học theo yêu cầu;
Thời gian học và ngày khai giảng: theo thỏa thuận;
Đối với các cá nhân có mong muốn tham gia, vui lòng liên hệ với
chúng tôi.

Additional
Information

Teaching materials are in Vietnamese and English;
Instruction and teaching in Vietnamese and/or English;
Course will be executed at the premises of TANCANG-STC in Cat Lai;
All participants successfully completing the course will receive a
TANCANG-STC certificate of proficiency;
Lunch, teaching materials and cerftification are included.

Học phí

Mỗi khóa học sẽ có học phí phù hợp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi
để biết thêm chi tiết.

Lưu ý

Tài liệu học tập: Tiếng Việt và Tiếng Anh;
Công tác giảng dạy và hướng dẫn: Tiếng Việt và Tiếng Anh;
Địa điểm học tập: trụ sở TÂN CẢNG-STC tại Cát Lái;
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham
gia do TÂN CẢNG-STC cấp;
Học phí bao gồm bữa trưa, tài liệu học tập và chứng chỉ.

Khóa học
theo yêu cầu

Chúng tôi sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí
sau:
•
Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp với trình độ
đầu vào và kinh nghiệm của học viên;
•
Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình
độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên;
•
Địa điểm học tập: theo thỏa thuận.

Tailor-Made
Requests
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Forklift Driver

Tailor-made courses will be be developed upon request and could
include:
Modified content (depending on the entry level and experience of
the participants);
Alternative duration (depending on the entry level and experience
of the participants);
Different teaching location.

Điều khiển xe nâng hàng Forklift
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ENVIRONMENTAL PROGRAM
& CONVENTIONS
This course has been developed for all employees of ports or terminals who are
resposible for the enforcement, execution and implementation of maritime
environmental legislation in relation to ship/shore interaction and vessel
management; or to those who are interested in the subject in general.
Topics that will be addressed during the course are:
•
Shipping, Ports and the Environment
•
MARPOL
•
IBC Code
•
Bunker Procedures
•
Ballast Water Procedures
•
Garbage Management
•
Shore Receptions
•
Ship Recycling
•
Crisis Management
Prerequisites
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A minimum of high school level education or equivalent level of
work experience in the field;
Working experience in the field is a benefit;
Having basic English comprehension skills is a benefit, but not a
condition. If necessary, a translator will be present;
An active learning attitude and ability to work in teams.

Duration &
Start date

The course duration is 24 hours. Timeschedule and start date are
subject to mutual agreement. Individual participants are also
invited to contact us.

Course fee

Each course is competively priced. Please contact us for further
details.

Additional
Information

Teaching materials are in Vietnamese and English;
Instruction and teaching in Vietnamese and/or English;
Course will be executed at the premises of TANCANG-STC in Cat Lai;
All participants successfully completing the course will receive a
TANCANG-STC certificate of proficiency;
Lunch, teaching materials and cerftification are included.

Tailor-Made
Requests

Tailor-made courses will be be developed upon request and could
include:
Modified content (depending on the entry level and experience of
the participants);
Alternative duration (depending on the entry level and experience
of the participants);
Different teaching location.

Environmental Programme and Conventions

CHƯƠNG TRÌNH/CÔNG ƯỚC
VỀ MÔI TRƯỜNG
Khóa học dành cho nhân viên làm việc tại cảng và bến bãi chịu trách nhiệm về việc
đảm bảo áp dụng, thi hành các quy định môi trường trong lĩnh vực hàng hải, đặc biệt
đối với hoạt động của tàu thuyền; hoặc người có nhu cầu tham gia.
Chương trình học bao gồm những nội dung sau:
•
Tàu biển, cảng biển và môi trường
•
Công ước MARPOL
•
IBC Code
•
Quy trình tiếp nhiên liệu
•
Hệ thống nước dằn tàu
•
Quản lý chất thải
•
Tiếp nhận tại bờ
•
Tái sử dụng tàu
•
Quản trị rủi ro
Điều kiện
tham gia

Trình độ học vấn: đã hoàn thành bậc Trung học hoặc có kinh nghiệm
làm việc tương đương;
Thuận lợi cho người có kỹ năng Tiếng Anh cơ bản (không bắt buộc).
Có phiên dịch viên hỗ trợ nếu cần;
Tinh thần học tập tích cực và tinh thần làm việc nhóm.

Thời gian &
Ngày khai
giảng

Tổng số giờ học: 24 giờ;
Thời gian học và ngày khai giảng: theo thỏa thuận;
Đối với các cá nhân có mong muốn tham gia, vui lòng liên hệ với
chúng tôi.

Học phí

Mỗi khóa học sẽ có học phí phù hợp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi
để biết thêm chi tiết.

Lưu ý

Tài liệu học tập: Tiếng Việt và Tiếng Anh;
Công tác giảng dạy và hướng dẫn: Tiếng Việt và Tiếng Anh;
Địa điểm học tập: trụ sở TÂN CẢNG-STC tại Cát Lái;
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham
gia do TÂN CẢNG-STC cấp;
Học phí bao gồm bữa trưa, tài liệu học tập và chứng chỉ.

Khóa học
theo yêu cầu

Chúng tôi sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí
sau:
•
Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp với trình độ
đầu vào và kinh nghiệm của học viên
•
Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình
độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên
•
Địa điểm học tập: theo thỏa thuận.

Chương trình/Công ước về môi trường
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NGHIỆP VỤ LOGISTICS

OPERATIONAL LOGISTICS
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This course has been developed for employees working in the logistics industry
or related companies and willing to update their knowledge or gain new insights.

Khóa học dành cho nhân viên đang làm việc trong lĩnh vực logistics hoặc các bộ phận
có liên quan và có nhu cầu nâng cao kiến thức.

Topics that will be addressed during the course are:
•
Various Modes of Transportation and Their Application
•
Roles and Inter-Relations of Transport Chain Partners
•
Ports and Terminal Operations
•
Freight Rate Analysis
•
Shipping Documents
•
Domestic and International Terms of Sale/Freight & Incoterms.
•
Warehousing and Distribution
•
Packaging and Material Handling
•
Intermodal and Multimodal Transport
•
Logistics Management
•
Integrated Logistics and Supply Chain Management

Chương trình học bao gồm những nội dung sau:
•
Phương thức vận tải và áp dụng
•
Vai trò và mối quan hệ giữa các bộ phận trong chuỗi logistics
•
Khai thác cảng và bến bãi
•
Phân tích cước suất
•
Chứng từ tàu biển
•
Quy định về hàng hóa & mua bán, trao đổi trong và ngoài nước & Incoterms
•
Kho bãi và phân phối
•
Đóng gói và làm hàng
•
Vận tải đa phương thức
•
Quản trị logistics
•
Logistcs tổng hợp và quản trị chuỗi cung ứng.

Prerequisites

A minimum of college level education or equivalent level of work
experience in the field;
Having basic English comprehension skills is a benefit, but not a
condition. If necessary, a translator will be present;
Participants should have basic computer-skills;
An active learning attitude and ability to work in teams.

Điều kiện
tham gia

Trình độ học vấn: đã hoàn thành bậc Trung học hoặc có kinh nghiệm
làm việc tương đương;
Thuận lợi cho người có kỹ năng Tiếng Anh cơ bản (không bắt buộc).
Có phiên dịch viên hỗ trợ nếu cần;
Học viên nên có kỹ năng tin học cơ bản;
Tinh thần học tập tích cực và tinh thần làm việc nhóm.

Duration &
Start date

The course duration is 80 hours. Time schedule and start date are
subject to mutual agreement. Individual participants are also
invited to contact us.

Thời gian &
Ngày khai
giảng

Tổng số giờ học: 80 giờ;
Thời gian học và ngày khai giảng: theo thỏa thuận;
Đối với các cá nhân có mong muốn tham gia, vui lòng liên hệ với
chúng tôi.

Course fee

Each course is competitively priced. Please contact us for further
details.

Học phí

Mỗi khóa học sẽ có học phí phù hợp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi
để biết thêm chi tiết.

Additional
Information

Teaching materials are in Vietnamese and English;
Instruction and teaching in Vietnamese and/or English;
Course will be executed at the premises of TANCANG-STC in Cat Lai;
All participants successfully completing the course will receive a
TANCANG-STC certificate of proficiency;
Lunch, teaching materials and certification are included.

Lưu ý

Tài liệu học tập: Tiếng Việt và Tiếng Anh;
Công tác giảng dạy và hướng dẫn: Tiếng Việt và Tiếng Anh;
Địa điểm học tập: trụ sở TÂN CẢNG-STC tại Cát Lái;
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham
gia do TÂN CẢNG-STC cấp;
Học phí bao gồm bữa trưa, tài liệu học tập và chứng chỉ.

Tailor-Made
Requests

Tailor-made courses will be developed upon request and could
include:
Modified content (depending on the entry level and experience of
the participants);
Alternative duration (depending on the entry level and experience
of the participants);
Different teaching location.

Khóa học
theo yêu cầu

Chúng tôi sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí
sau:
•
Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp với trình độ
đầu vào và kinh nghiệm của học viên;
•
Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình
độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên;
•
Địa điểm học tập: theo thỏa thuận.

Operational Logistics

Nghiệp vụ Logictics
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CONTACT- LIÊN HỆ

Cát Lái Terminal
Nguyễn Thị Định, Cát Lái, District 2
Ho Chi Minh City, Vietnam

TANCANG-STC HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TÂN CẢNG – STC
Address:
Địa Chỉ:
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Contact-Liên hệ

Telephone:
Fax:
E-mail:
Website:

Cat Lai Terminal, Nguyen Thi Dinh street, Cat Lai Ward,
District 2, HCMC
Khu cảng Cát Lái, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái,
Quận 2, Tp.HCM
(+84) 8 374 22 771 / (+84) 8 374 22 775
(+84) 8 374 22 770
info@tancang-stc.vn
www.tancang-stc.vn

