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Cảnh báo 

Tài liệu này có hiệu lực từ thời gian ghi trên trang bìa. Vì Tiêu chuẩn Hành động Bom mìn 
Quốc tế (IMAS) được xem xét và sửa đổi thường xuyên, người dùng nên tham khảo trang 
thông tin điện tử của dự án IMAS để xác định tình trạng của tài liệu này tại, 
(http://www.mineactionstandards.org/ hoặc thông qua trang thông tin điện tử UNMAS tại 
http://www.mineaction.org) 

 

 

 

 

Lưu ý bản quyền 

Tài liệu Liên Hợp quốc này là Tiêu chuẩn Hành động Bom mìn Quốc tế (IMAS) và được 
LHQ bảo vệ bản quyền. Cả toàn bộ tài liệu này, cũng như những nội dung bất kì được 
trích xuất từ tài liệu, không được sao chép, lưu trữ hoặc truyền tải tài liệu này dưới bất kỳ 
hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào cho bất kỳ mục đích nào khác mà không 
có sự cho phép trước bằng văn bản của UNMAS, cơ quan đại diện cho LHQ.  
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Lời tựa 

Các tiêu chuẩn quốc tế cho các chương trình rà phá bom mìn nhân đạo được các nhóm công tác 
bom mìn đề xuất lần đầu tại một hội nghị kỹ thuật quốc tế ở Đan Mạch, vào tháng 7 năm 1996. 
Các tiêu chí được quy định cho tất cả các lĩnh vực của rà phá bom mìn, các tiêu chuẩn được 
khuyến nghị và một định nghĩa phổ quát mới về ‘rà phá bom mìn’ được đồng thuận. Cuối năm 
1996, các nguyên tắc được đề xuất ở Đan Mạch được nhóm công tác bom mìn do LHQ dẫn đầu 
xây dựng và Tiêu chuẩn quốc tế về hoạt động rà phá bom mìn nhân đạo đã được xây dựng. 
Phiên bản đầu tiên được Cơ quan hành động bom mìn LHQ (UNMAS) ban hành vào tháng 3 
năm 1997. 

Phạm vi của các tiêu chuẩn ban đầu này đã được mở rộng để bao gồm các hợp phần khác của 
lĩnh vực hành động bom mìn và để phản ánh các thay đổi về các quy trình, thông lệ và quy tắc 
hoạt động. Các tiêu chuẩn được xây dựng lại và đổi tên thành Tiêu chuẩn hành động bom mìn 
quốc tế (IMAS) với phiên bản đầu tiên được ban hành vào tháng 10 năm 2001. 

LHQ chịu trách nhiệm chung trong việc cho phép và khuyến khích sự quản lý hiệu quả các 
chương trình hành động bom mìn, bao gồm cả việc xây dựng và duy trì các tiêu chuẩn. UNMAS, 
do đó, là cơ quan thuộc LHQ chịu trách nhiệm về việc xây dựng và duy trì IMAS. IMAS được xây 
dựng với sự hỗ trợ của Trung tâm quốc tế Geneva về rà phá bom mìn nhân đạo. 

Công tác chuẩn bị, xem xét và sửa đổi IMAS được thực hiện bởi các ủy ban kỹ thuật, với sự hỗ 
trợ của các tổ chức quốc tế, chính phủ và phi chính phủ. Phiên bản mới nhất của mỗi tiêu chuẩn, 
cùng với thông tin về công việc của các ủy ban kỹ thuật, có thể được tìm thấy tại 
http://www.mineactionstandards.org/. IMAS được xem xét ít nhất ba năm một lần để phản ánh 
việc xây dựng các quy tắc và thông lệ hành động bom mìn và để kết hợp các thay đổi với các 
quy định và yêu cầu quốc tế. 
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Giới thiệu 

Hầu hết tất cả các chương trình hành động bom mìn sẽ có yêu cầu về đào tạo nhân viên phụ 
trách các nhiệm vụ quản lý và vận hành. Việc đào tạo có thể được thực hiện theo hai cách, đào 
tạo không chính quy hay còn gọi là đào tạo tại chỗ, và đào tạo chính quy. Đào tạo tại chỗ thường 
được thực hiện với một số lượng nhỏ nhân viên hoặc theo hình thức một kèm một. Hình thức 
đào tạo này có xu hướng được tiến hành và thực hiện 'theo yêu cầu' của các nhân viên cấp cao 
hơn. Đào tạo chính quy thường được tổ chức cho một nhóm học viên trong một khoảng thời gian 
nhất định dưới hình thức ví dụ như là một khóa đào tạo hoặc một hội thảo. Việc đào tạo chính 
quy có thể do các tổ chức hành động bom mìn trực tiếp tiến hành; hoặc do một cơ sở đào tạo 
trung tâm được thành lập bởi Cơ quan Hành động bom mìn quốc gia (CQHĐBMQG), hoặc do 
các cơ sở đào tạo hoặc chuyên gia quốc tế thực hiện. 

Việc đào tạo cần được xây dựng để đáp ứng các nhu cầu đã được xác định và do đó, việc phân 
tích nhu cầu đào tạo nên được tiến hành trước tiên. Sau đó, việc đào tạo nên được thực hiện bởi 
các nhân viên đào tạo có trình độ có xem xét đầy đủ các nhu cầu khác nhau của học viên, ví dụ: 
các vấn đề về giới và sự đa dạng. Để đảm bảo đào tạo có chất lượng tốt, CQHĐBMQG nên đưa 
ra các hướng dẫn quốc gia về quản lý đào tạo, theo dõi tiến độ và việc cung cấp đào tạo và đánh 
giá kết quả. CQHĐBMQG cần nêu rõ các yêu cầu đối với việc quản lý đào tạo trong các tiêu 
chuẩn quốc gia.  

Lưu ý: Đào tạo tại chỗ đôi khi cũng có thể được tiến hành như đào tạo chính quy.
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Quản lý đào tạo 

1. Phạm vi 

Tiêu chuẩn này cung cấp các hướng dẫn về quản lý đào tạo cho nhân viên hành động bom mìn. 
Tiêu chuẩn này đặc biệt áp dụng cho công tác đào tạo của các tổ chức hành động bom mìn dành 
cho nhân viên để thực hiện giáo dục nguy cơ bom mìn (MRE), xử lý vật nổ (EOD) và các hoạt 
động bao gồm khảo sát, đánh dấu, rà phá bom mìn, giám sát và đánh giá cũng như các hoạt 
động kiểm soát chất lượng. 

Tiêu chuẩn này không đề cập các khóa đào tạo khác dành cho nhân viên hành động bom mìn 
bao gồm các hoạt động liên quan đến hỗ trợ nạn nhân và đào tạo hỗ trợ các nhiệm vụ liên quan 
đến quản lý, hậu cần hoặc tài chính, mặc dù có thể áp dụng các nguyên tắc tương tự. 

Tiêu chuẩn này không nêu chi tiết về đào tạo không chính quy. 

2. Tài liệu tham khảo 

Danh muc các tài liệu tham khảo quy chuẩn được liệt kê trong Phụ lục A. Tài liệu tham khảo quy 
chuẩn là các tài liệu quan trọng được tham khảo để đưa vào tiêu chuẩn này và là một phần của 
các quy định của tiêu chuẩn này. 

3. Các thuật ngữ, định nghĩa và từ viết tắt 

Bảng chú thích đầy đủ về tất cả các thuật ngữ, định nghĩa và từ viết tắt được sử dụng trong các 
tiêu chuẩn IMAS được đưa ra trong IMAS 04.10. 

Trong các tiêu chuẩn IMAS, các từ 'sẽ', 'nên' và 'có thể' được sử dụng để chỉ ra mức độ tuân thủ 
kì vọng. Việc sử dụng này phù hợp với ngôn ngữ được sử dụng trong các tiêu chuẩn và hướng 
dẫn của ISO:  

a) ‘Phải’ được dùng để chỉ ra các yêu cầu, phương pháp hoặc thông số kỹ thuật sẽ được 
áp dụng để tuân theo tiêu chuẩn. 

b) 'Nên' được dùng để chỉ ra các yêu cầu, phương pháp hoặc thông số kỹ thuật được ưu 
tiên.  

c) ‘Có thể’ được dùng để chỉ ra một phương pháp hoặc phương hướng hành động có 
thể. 

Thuật ngữ 'Cơ quan Hành động Bom mìn Quốc gia (CQHĐBMQG)' dùng để chỉ cơ quan chính 
phủ, thường là một ủy ban liên bộ, ở một quốc gia bị ảnh hưởng bởi bom mìn, chịu trách nhiệm 
về quy định, quản lý và điều phối hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn. 

Lưu ý: Trong trường hợp không có CQHĐBMQG, rất cần thiết và phù hợp để LHQ, hoặc các tổ chức 
quốc tế được công nhận khác đảm nhận một số hoặc tất cả trách nhiệm và thực hiện một số 
hoặc tất cả các chức năng của Trung tâm hành động bom mìn (TTHĐBM) hoặc đôi khi có thể 
là chức năng của CQHĐBMQG. 

Thuật ngữ 'tổ chức hành động bom mìn' đề cập đến bất kỳ tổ chức nào (chính phủ, tổ chức phi 
chính phủ, quân đội hoặc tổ chức thương mại) chịu trách nhiệm thực hiện các dự án hoặc nhiệm 
vụ hành động bom mìn. Tổ chức hành động bom mìn có thể là nhà thầu chính, nhà thầu phụ, 
nhà tư vấn hoặc đại lý. 
 

4. Đào tạo - yêu cầu chung 

CQHĐBMQG nên đặt ra các quy trình để quản lý đào tạo trong các chương trình của họ. Các 
quy trình này cần được quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia và bao gồm các yêu cầu sau: 



IMAS 06.10 
 Ấn bản thứ nhất 

(Bản sửa đổi lần 3, tháng 06/2013) 

2 

a) đào tạo phải dựa trên Phân tích nhu cầu đào tạo (TNA); 

b) đào tạo nên được đưa vào kế hoạch chiến lược và kế hoạch hàng năm như một phần 
của sự phát triển năng lực quốc gia; 

c) đào tạo cần được thiết kế và phát triển phù hợp và được hướng dẫn bởi các Chương 
trình quản lý đào tạo toàn diện (TMP); 

d) trừ khi đào tạo được thực hiện tập trung dưới sự kiểm soát của CQHĐBMQG, các tổ 
chức hành động bom mìn được yêu cầu gửi TMP của họ cho CQHĐBMQG để phê 
duyệt trước khi tiến hành bất kỳ khóa đào tạo nào. 

Lưu ý:  Trong quá trình phê duyệt, các tổ chức hành động bom mìn được yêu cầu gửi thông tin chi 
tiết về các chương trình đào tạo quản lý và cả các chương trình phát triển kỹ năng cho nhân 
viên của họ. Xem IMAS 07.30 để biết thêm chi tiết.  

e) đào tạo chỉ nên được những nhân viên đào tạo có năng lực thực hiện. CQHĐBMQG 
nên quy định phương thức kiểm tra trình độ; 

f) nên tiến hành đánh giá và kiểm duyệt công tác đào tạo; 

g) đào tạo nên được giám sát cả bên trong và bên ngoài; và  

h) nên xây dựng các thủ tục quản lý đào tạo.  

5. Phân tích nhu cầu đào tạo (TNA) 

Mục đích chính của việc tiến hành đào tạo cho nhân viên hành động bom mìn là để họ đạt được 
mức độ cơ bản, hoặc nâng cao những được kiến thức, kỹ năng và năng lực hiện có để hoàn 
thành tốt các nhiệm vụ và trách nhiệm được giao phó. Trong những trường hợp lý tưởng, các tổ 
chức hành động bom mìn nên biết nhu cầu đào tạo họ đảm nhiệm. Khi chưa nắm rõ nhu cầu đào 
tạo, họ nên tiến hành Phân tích nhu cầu đào tạo (TNA) trước khi xây dựng và tổ chức bất kỳ khóa 
đào tạo nào. TNA sẽ giúp: 

a) xác nhận xem có cần đào tạo hay không; 

b) xác định nội dung và phạm vi đào tạo; 

c) xác định kết quả đào tạo mong muốn; 

d) thiết lập cơ sở để đo lường mức độ thành công; 

e) xác định nguyên nhân của hiệu suất kém hiệu quả trong tổ chức; và 

f) được hỗ trợ quản lý; 

Nên sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, chẳng hạn như bảng câu hỏi, thảo luận nhóm tập 
trung, phỏng vấn và phân tích kết quả công việc để tiến hành TNA. 

Nhu cầu đào tạo phải dựa trên yêu cầu thực tế của các học viên tiềm năng trong khóa đào tạo, 
và dựa vào bối cảnh tổ chức mà họ sẽ áp dụng những kiến thức đã học. ‘Yêu cầu thực tế’ đề cập 
đến Kiến thức, Kỹ năng và Thái độ (KSA) cần thiết để thực hiện công việc. "Bối cảnh tổ chức" 
chỉ ra các khía cạnh trong tổ chức hạn chế hiệu suất của cá nhân nhân viên, chẳng hạn như Điều 
khoản tham chiếu được thể hiện không rõ hoặc thiếu sự lãnh đạo. TNA giúp phân tích các vấn 
đề về hiệu suất nào là do thiếu KSA từ phía nhân viên và vấn đề nào là do những hạn chế trong 
bối cảnh tổ chức. Những vấn đề gây ra bởi việc các nhân viên thiếu KSA phù hợp có thể được 
giải quyết thông qua đào tạo, trong khi những vấn đề gây ra bởi những hạn chế trong bối cảnh 
tổ chức sẽ phải được giải quyết thông qua các biện pháp khác. Nếu không có TNA, một tổ chức 
có thể có xu hướng đào tạo nhân viên của họ mà không nhận ra rằng vấn đề thực sự hạn chế 
hiệu suất nằm trong bối cảnh tổ chức. 
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TNA nên được tiến hành theo các bước sau: 

Bước 1: Phân tích tổ chức 

Việc phân tích cần xem xét các vấn đề cốt yếu về hoạt động của tổ chức và những đóng góp 
theo dự tính của công tác đào tạo. Từ việc phân tích này, chúng ta cần làm rõ những vấn đề nào 
có thể được giải quyết thông qua đào tạo và những vấn đề nào đòi hỏi sự thay đổi trong hoạt 
động của tổ chức, chẳng hạn như thay đổi về chiến lược, nhân sự hoặc hệ thống quản lý. 

Nếu TNA chỉ ra rằng hiệu suất đang bị hạn chế do các vấn đề trong tổ chức, thì tổ chức nên lập 
kế hoạch giải quyết các vấn đề này. 

Nếu TNA chỉ ra rằng đào tạo có thể góp phần tăng hiệu quả hoạt động của tổ chức, thì việc phân 
tích tổ chức sẽ chỉ ra (những) vị trí cần được đào tạo. 

Bước 2: Phân tích nhiệm vụ: xác định sự khác biệt về hiệu suất 

Việc phân tích nhiệm vụ này là việc đánh giá kỹ năng và nên bao gồm những nội dung sau: 

 
a) kiểm tra chi tiết các nhiệm vụ và trách nhiệm của từng vị trí được xem xét; 

b) xác định các nhiệm vụ riêng biệt để hoàn thành công việc và trách nhiệm liên quan 
đến từng vị trí; 

c) xác định Kiến thức, Kỹ năng và Thái độ (KSA) cần thiết cho mỗi nhiệm vụ được thực 
hiện một cách hiệu quả; và  

d) xác định mức độ KSA hiện tại của mỗi nhân viên ở các vị trí mà hiệu suất cần được 
nâng cao, tức là "những gì hiện tại nhân viên đang làm" (hiệu suất thực tế trong công 
việc và KSA liên quan). 

Kết quả của phân tích nhiệm vụ nên là bản tóm tắt các nhiệm vụ và KSA liên quan cần thiết để 
một nhân viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ và trách nhiệm của một vị trí cụ thể. 

Bước 3: Xác định nhu cầu đào tạo 

Các nhu cầu đào tạo cần được xây dựng dựa trên sự khác biệt giữa "những gì hiện tại nhân viên 
đang làm" và "những gì họ nên làm" (tức là hiệu suất cần thiết). 

Các nhu cầu đào tạo kết quả có thể được chia thành các nhu cầu đào tạo tổng thể lớn hơn, chẳng 
hạn như 'Cách tiến hành hoạt động rà phá bom mìn', nhưng cũng nên được chia thành các nhu 
cầu đào tạo nhỏ hơn, chẳng hạn như 'Cách vận hành máy rà kim loại hiện hành một cách an 
toàn', 'Cách tổ chức các buổi GDNCBM riêng biệt cho nam và nữ 'và' Cách lập bản đồ cộng đồng 
nhạy cảm về giới'. 

Sau khi hoàn thành TNA, nếu nhận thấy việc đào tạo là cách phù hợp để giải quyết các vấn đề 
về hiệu suất, khóa đào tạo sẽ được thiết kế và chuẩn bị. 

6. Thiết kế và chuẩn bị đào tạo 

6.1. Tổng quan 

Để thiết kế và chuẩn bị đào tạo một cách đầy đủ, cần phải: 

a) quyết định loại hình đào tạo sẽ đáp ứng tốt nhất nhu cầu đào tạo; 

b) thiết lập các mục tiêu cho khóa đào tạo, các buổi học và có thể gồm cả các bài học; 

c) xây dựng kế hoạch bài giảng; và 
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d) quyết định phương pháp đánh giá và kiểm tra việc đào tạo. 

6.2. Các hình thức đào tạo 

6.2.1. Tổng quan 

Trong bối cảnh hành động bom mìn, công tác đào tạo có thể được phân loại là đào tạo tại chỗ 
(OJT), hoặc đào tạo chính quy dưới hình thức đào tạo sơ cấp, bồi dưỡng hoặc bổ túc. 

6.2.2. Đào tạo tại chỗ (OJT) 

Thường tạo điều kiện thuận lợi và tiến hành OJT khi nhân viên đang thực hiện các công việc và 
trách nhiệm tương xứng với cấp độ KSA hiện tại của họ. 

Không cần có một thiết kế đào tạo đầy đủ cho OJT, tuy nhiên, nên đưa ra các mục tiêu đào tạo 
(xem mục 6.4) và cách để đánh giá liệu các mục tiêu của đào tạo đã đạt được hay chưa. 

6.2.3. Đào tạo chính quy 

6.2.3.1. Tổng quan 

Đào tạo chính quy thường được thực hiện dưới hình thức một khóa đào tạo hoặc hội thảo cho 
một nhóm học viên trong một khoảng thời gian nhất định, thường ở một địa điểm xa hiện trường 
hoạt động. Đào tạo chính quy cần được thiết kế và chuẩn bị theo bốn yêu cầu trong Mục 6.1. Có 
03 cấp độ đào tạo chính quyc được nêu ra dưới đây. 

6.2.3.2. Đào tạo sơ cấp 

Đào tạo sơ cấp nhằm mục đích cung cấp cho nhân viên mới những KSA cần thiết để họ có thể 
thực hiện nhiệm vụ cá nhân một cách hiệu quả. Loại hình đào tạo này có thể áp dụng cho nhân 
viên mới, ví dụ: một khóa học sơ cấp về rà phá bom mìn cho nhân viên kỹ thuật mới.  

6.2.3.3. Đào tạo bồi dưỡng 

Đào tạo bồi dưỡng nhằm cập nhật và/hoặc duy trì mức độ KSA theo thời gian. Có thể thường 
xuyên áp dụng loại hình đào tạo này sau một thời gian không thực hiện công việc hoặc khi có 
dấu hiệu cho thấy mức độ KSA giảm xuống. Những dấu hiệu này có thể được xác định thông 
qua giám sát và kiểm tra định kỳ hoặc khi sự cố xảy ra. 

6.2.3.4. Đào tạo bổ túc 

Đào tạo bổ túc là hình thức đào tạo dựa trên các khóa đào tạo trước đó và bổ sung thêm các 
KSA. Loại hình đào tạo này được tiến hành khi có những thay đổi về phương pháp làm việc, quy 
trình và thiết bị hoặc khi nhân viên được bổ sung các kỹ năng để có thể thăng tiến trong nghề 
nghiệp. 

Việc chọn một cấp độ đào tạo trong các cấp độ đào tạo khác nhau phải được quyết định do nhu 
cầu đào tạo, nhưng cũng do: 

a) vị trí, nhiệm vụ và KSA liên quan; 

b) số lượng học viên tham gia; và 

c) sự sẵn có của nhân lực (nhân viên đào tạo), cơ sở vật chất (thiết bị và cơ sở đào tạo) 
và các nguồn lực tài chính cần thiết để thiết kế, chuẩn bị và tiến hành đào tạo. 
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6.3. Mục tiêu của khóa đào tạo, buổi học và bài học 

Việc đào tạo cần được thiết kế với các mục tiêu đào tạo cụ thể và có thể đo lường được. Mục 
tiêu đào tạo là một báo cáo ngắn gọn, rõ ràng về những gì một học viên nên biết hoặc có thể làm 
khi hoàn thành khóa đào tạo. Mục tiêu đào tạo giúp định hướng cho việc thiết kế nội dung và 
phương pháp đào tạo và đưa ra quy chuẩn để so sánh kết quả đào tạo. Các mục tiêu đào tạo 
phải dựa trên nhu cầu đào tạo do TNA thiết lập và phải mô tả những KSA mà một học viên sẽ 
đạt được như là kết quả đào tạo. 

Mỗi mục tiêu đào tạo sau đó nên được chia thành một số mục tiêu buổi học cụ thể và có thể đo 
lường được. Mục tiêu của buổi học mô tả các KSA cụ thể mà học viên cần đạt được trong một 
buổi học. Ví dụ: mục tiêu đào tạo là 'tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập bản đồ cộng đồng bom 
mìn ở các cộng đồng bị ảnh hưởng', có thể xây dựng ba mục tiêu buổi học; một liên quan đến 
kiến thức, một liên quan đến kỹ năng và một liên quan đến thái độ. Một buổi học thường kéo dài 
không quá nửa ngày và bao gồm nhiều bài học. 

Các mục tiêu về thái độ nên được sử dụng cần yêu cầu học viên tuân theo các tiêu chuẩn hành 
xử nhất định, ví dụ như an toàn. Các mục tiêu về thái độ không thể được kiểm tra, chúng chỉ có 
thể được đánh giá. Đối với một chủ đề đào tạo như an toàn, cần có hai mục tiêu bổ sung cho 
nhau. Mục tiêu đầu tiên sẽ liên quan đến sự hiểu biết về các yêu cầu an toàn, có thể được kiểm 
tra nhưng mục tiêu thứ hai, mục tiêu về thái độ, sẽ liên quan đến việc "thể hiện" thái độ đối với 
sự an toàn. Có thể có một số chỉ số cụ thể được đưa ra cho hành vi "an toàn" và "không an toàn" 
và các tiêu chí để đạt và không đạt, nhưng việc đánh giá sẽ liên quan đến việc quan sát các học 
viên trong suốt quá trình đào tạo để đảm bảo rằng họ thể hiện hành vi an toàn. Xem Phụ lục B 
để biết ví dụ về các nhiệm vụ, mục tiêu đào tạo và buổi học cho khóa đào tạo cơ bản về hành 
động bom mìn. 

Ngoài việc thiết kế các mục tiêu đào tạo và buổi học, các mục tiêu bài học riêng lẻ tập trung cụ 
thể vào một hoặc những KSA khác có thể được xây dựng. Các mục tiêu này phải cụ thể và có 
thể đo lường được như nhau và thiết kế của chúng phải tuân thủ các quy tắc giống như các mục 
tiêu đào tạo và buổi học. 

Các mục tiêu phải được đánh số theo một trình tự hợp lý, xem xét đến việc mục tiêu nào là điều 
kiện tiên quyết cho mục tiêu khác. Phụ lục B trình bày một ví dụ về hệ thống đánh số logic như 
vậy. 

6.4. Kế hoạch buổi học 

Khóa đào tạo nên được chia nhỏ thành nhiều buổi học. Tất cả các buổi học nên được phát triển 
với kế hoạch buổi học rõ ràng. Các kế hoạch này cung cấp thông tin tổng quan về từng buổi học. 
Do đó, khóa đào tạo nên đi kèm với các kế hoạch buổi học được sắp xếp theo thứ tự được thực 
hiện. Trình tự phải logic để đảm bảo rằng những buổi học tiền đề cho các buổi học khác phải 
được sắp xếp một cách hợp lý. 

Kế hoạch buổi học cung cấp nhiều thông tin chi tiết cần thiết để thực hiện khóa đào tạo và cho 
phép nhân viên đào tạo chuẩn bị và thực hiện tốt mỗi buổi học. Nhờ đó, toàn bộ quá trình đào 
tạo sẽ hiệu quả hơn. Phụ lục C trình bày ví dụ về kế hoạch buổi học. 

6.5. Kiểm tra 

Bước cuối cùng trong quá trình chuẩn bị cho khóa đào tạo phải là xây dựng các bài kiểm tra. Các 
bài kiểm tra này nên được áp dụng vào cuối khóa đào tạo, thời điểm đã đạt được các mục tiêu 
đào tạo. 

Đối với các bài kiểm tra thực hành hoặc đánh giá tại chỗ, nên đảm bảo điều kiện an toàn và càng 
tương đồng với các điều kiện mà học viên có thể gặp phải trong công việc càng tốt.  
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Phần cuối cùng trong quá trình xây dựng các mục tiêu đào tạo là xác định các báo cáo về kết 
quả, trong đó mô tả cách một học viên có thể chứng minh họ đã đạt được (các) mục tiêu đào tạo 
và/hoặc buổi học. Một báo cáo kết quả có thể chỉ đơn giản là điểm đạt cho một bài kiểm tra viết, 
hoặc thực hiện thành công bài kiểm tra thực hành. Trong đào tạo rà phá bom mìn, bài kiểm tra 
này thường liên quan đến sự an toàn. 

Các điều kiện và kết quả đánh giá cần được liệt kê trong kế hoạch kiểm tra. Nhân viên đào tạo 
có thể đưa ra các ghi chú về các thông tin chi tiết về hành chính hoặc các chi tiết khác trên biểu 
mẫu này. Phụ lục D là một ví dụ về một kế hoạch tương tự. 

Cần có quy định cho việc kiểm tra lại những học viên không vượt qua bài kiểm tra đầu tiên. 

Quy trình quản lý đào tạo nên bao gồm chi tiết về việc quản lý các bài kiểm tra và việc kiểm tra 
lại. Nếu một học viên không đạt trong bài kiểm tra đầu tiên, họ phải được đào tạo thêm một thời 
gian ngắn và sau đó sẽ được thực hiện một bài kiểm tra khác để hoàn thành khóa đào tạo. Việc 
bị yêu cầu kiểm tra lại cũng nên được đưa vào báo cáo đào tạo của cá nhân đó. Nếu học viên 
không đạt trong kỳ kiểm tra lại, có thể thu xếp các phương thức thay thế. Có thể đó là việc đào 
tạo tại chỗ cho học viên, sau đó cho học viên tham gia vào một khóa đào tạo có cùng chủ đề 
trong tương lai. 

Mặc dù việc kiểm tra việc đạt được các mục tiêu đào tạo khi kết thúc khóa đào tạo là quan trọng, 
nhân viên đào tạo cũng nên tiến hành ‘kiểm tra xác nhận’ trong suốt khóa đào tạo. Việc này liên 
quan đến việc kiểm tra xem các học viên đã hiểu bài học và đang trong quá trình hoàn thành mục 
tiêu theo tiêu chuẩn yêu cầu. Loại bài kiểm tra này nên được nhân viên đào tạo chuẩn bị như một 
phần của kế hoạch bài học. 

7. Chương trình Quản lý đào tạo toàn diện (TMP) 

Chương trình Quản lý đào tạo toàn diện là một tập hợp các tài liệu cung cấp tất cả các thông tin 
cần thiết để tiến hành đào tạo chính quy. Cơ quan Hành động mom mìn quốc gia nên chỉ định 
những gì cần được đưa vào Chương trình Quản lý đào tạo toàn diện trong các chương trình của 
họ. Chương trình Quản lý đào tạo toàn diện nên bao gồm, nếu có liên quan: 

a) Các mục tiêu đào tạo, buổi học và bài học; 

b) Tập hợp các kế hoạch và lịch học; 

c) Mô tả các hoạt động và bài tập thực hành; 

d) Các bài tập thực hành; 

e) Các công cụ kiểm tra tập huấn; 

f) Các bài trình bày power point và các bảng tính; 

g) Danh sách các trang thiết bị đào tạo; 

h) Danh sách các phương tiện hỗ trợ đào tạo; 

i) Các tài liệu được phát; 

j) Các tài liệu tham khảo; và 

k) Các thủ tục hành chính cho khóa đào tạo (xem khoản 10 dưới đây) 

Một Chương trình Quản lý đào tạo toàn diện cần cho phép nhân viên đào tạo lập kế hoạch và 
cung cấp khóa đào tạo chính quy một cách hiệu quả, đồng thời phải cung cấp cho nhà quản lý 
một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về toàn bộ khóa đào tạo. 
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Khi các tổ chức hành động bom mìn tự tổ chức đào tạo, các Chương trình Quản lý đào tạo toàn 
diện phải được đệ trình để Cơ quan Hành động bom mìn quốc gia phê duyệt theo các quy trình 
được đề ra. 

8. Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của đội ngũ nhân viên đào 
tạo 

Các tổ chức hành động bom mìn cần đảm bảo rằng tất cả các nhân viên đào tạo đều có đủ trình 
độ và kinh nghiệm cần thiết để đào tạo hiệu quả và đúng kỹ thuật. 

Cơ quan Hành động bom mìn quốc gia có thể yêu cầu các tổ chức hành động bom mìn gửi Sơ 
yếu lý lịch (CV) của các nhân viên đào tạo để được phê duyệt trước khi đào tạo, trừ khi trình độ 
chuyên môn và kinh nghiệm của nhân viên đào tạo đã được công nhận sau quá trình đào tạo. 

9. Giám sát đào tạo 

9.1. Quy định chung 

Việc giám sát đào tạo phải được thực hiện để đảm bảo đào tạo có hiệu quả và đúng kỹ thuật, 
Công việc này được tiến hành phù hợp với Chương trình Quản lý đào tạo toàn diện và đạt được 
các mục tiêu đã nêu. Các thủ tục hành chính nên được đưa vào trong kế hoạch giám sát đào tạo 
nội bộ và bên ngoài. 

Giám sát đào tạo có thể được thực hiện nội bộ bởi cá nhân hoặc tổ chức chịu trách nhiệm đào 
tạo, ví dụ: nhà cung cấp đào tạo, người tổ chức đào tạo hoặc quản lý đào tạo, và/hoặc thực hiện 
bên ngoài bởi các cá nhân, tổ chức không phải là nhà cung cấp/tổ chức đào tạo. 

Cho dù việc giám sát được thực hiện nội bộ hay bên ngoài, công việc này cần phải: 

a) Cụ thể hóa việc nơi đào tạo có đáp ứng được hay không đáp ứng được các yêu cầu 
tại chỗ và cần phải bao gồm hoặc thay đổi những gì để nâng cao việc đào tạo; 

b) Bao gồm việc nhận xét về những điểm tốt và xấu của quá trình đào tạo; và 

c) Thu thập ý kiến góp ý từ nhiều nhân sự, bao gồm cả những người đã được đào tạo 
trước đây để họ có thể đưa ra những nhận xét về nơi đào tạo có thể đáp ứng hoặc 
không đáp ứng được các điều kiện đào tạo tại chỗ. 

9.2. Giám sát nội bộ 

Việc giám sát đào tạo nội bộ bao gồm: 

a) Đánh giá nhận thức của học viên về khóa đào tạo thông qua quá trình học viên tự 
đánh giá và phản hồi trong suốt quá trình đào tạo; và 

b) Thăm địa điểm hoạt động để quan sát các điều kiện mà học viên áp dụng các Kiến 
thức, Kỹ năng và Thái độ thu được vào trong công việc của họ và; để thảo luận với 
giám sát và đồng nghiệp làm thế nào để học viên có thể đáp ứng được các yêu cầu 
của vị trí. Cũng có thể có được nhận xét của những học viên trước đó trong việc áp 
dụng mô hình năng lực. 

9.3. Giám sát bên ngoài 

Giám sát bên ngoài bao gồm:  

a) Một cuộc phỏng vấn các học viên vào cuối khóa học để thảo luận về khóa đào tạo đã 
hoàn thành. Các chủ đề được đề cập trong các cuộc nói chuyện này nên bao gồm: 

(1) Quản lý đào tạo; 
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(2) Nội dung tập huấn và khả năng hiểu và áp dụng các Kiến thức, Kỹ năng và Thái 
độ thu được 

(3) Kiến thức và kỹ năng của người hướng dẫn; 

(4) Trang thiết bị đào tạo; 

(5) Cơ sở đào tạo; và  

(6) Hỗ trợ học viên;  

b) Đánh giá định kỳ các kỹ năng và phương pháp đào tạo chung của các nhân viên đào 
tạo. Việc đánh giá này nên được tiến hành thường xuyên và cần xem xét liệu các 
Chương trình Quản lý đào tạo toàn diện có được tuân thủ hay không, chất lượng của 
các khía cạnh lý thuyết và thực hành của khóa đào tạo, và liệu học viên có đạt được 
kết quả như mong đợi phù hợp với mục tiêu hay không; 

c) Thăm các địa điểm hoạt động để quan sát các điều kiện mà học viên áp dụng mô hình 
kỹ năng trong công việc của họ, để thảo luận với người dùng cuối, tức là các giám sát 
hoặc đồng nghiệp về cách thức học viên có thể đáp ứng các yêu cầu của vị trí, và có 
thể, để lấy ý kiến từ các học viên trước đây về việc áp dụng các Kiến thức, Kỹ năng 
và Thái độ thu được. 

d) Nhận xét tự nguyện từ phía người dùng cuối bằng văn bản hoặc bằng lời; và 

e) Thảo luận tại các cuộc họp hoặc các nhóm làm việc. 

Kết quả của các chuyến giám sát bên ngoài cần được trình bày chính thức cho các nhân viên 
đào tạo và tổ chức thực hiện đào tạo. Trong trường hợp giám sát nội bộ và / hoặc bên ngoài xác 
định những khiếm khuyết trong đào tạo, các nhân viên đào tạo phải thực hiện các điều chỉnh cần 
thiết cho việc đào tạo. Tuy nhiên, không nên tự động thực hiện các điều chỉnh chỉ dựa trên thông 
tin từ một nguồn. 

10. Quy trình quản lý đào tạo  

10.1. Quy định chung 

Quy trình quản lý đào tạo nên được đưa vào Chương trình Quản lý đào tạo toàn diện. Ví dụ về 
một số chi tiết có thể được bao gồm trong các thủ tục này là: 

a) Các yêu cầu của nhân viên đào tạo bao gồm kiến thức và kỹ năng cụ thể;  

b) Hỗ trợ phiên dịch;  

c) Yêu cầu về chỗ ở;  

d) Các yêu cầu vận chuyển bao gồm các phương tiện an toàn; 

e) Hỗ trợ y tế; 

f) Thông tin liên lạc; 

g) Các thủ tục quản lý của các cuộc kiểm tra lại; 

h) Các thủ tục cho các đánh giá trước khóa học cho học viên bất kì đã được học KSA; 
và  

i) Các yêu cầu giám sát nội bộ và bên ngoài; và các ví dụ về tài liệu đào tạo như danh 
sách nhiệm vụ của học viên, biểu mẫu các thiết bị được cấp phát và báo cáo đào tạo 
mẫu. 
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Trong một số trường hợp, Cơ quan Hành động bom mìn quốc gia có thể quy định đưa một số 
yêu cầu vào các thủ tục hành chính. Một số ví dụ được thảo luận dưới đây. 

10.2. Tiêu chí lựa chọn học viên 

Tổ chức hành động bom mìn cần đảm bảo rằng các nhân viên được lựa chọn tham gia khóa đào 
tạo là phù hợp và có kiến thức và kỹ năng tiên quyết cần thiết để áp dụng các Kiến thức, Kỹ năng 
và Thái độ được giảng dạy trong một khóa đào tạo cụ thể. Khi chuẩn bị các tiêu chí lựa chọn, tổ 
chức hành động bom mìn cần đảm bảo rằng các tiêu chí bao gồm các yếu tố để khuyến khích 
các học viên nữ và không phân biệt đối xử với những người khuyết tật phù hợp và có trình độ 
tiên quyết. Khi có thể, cần đảm bảo cân bằng giới trong việc lựa chọn học viên.  

10.3. Trang thiết bị và tài liệu đào tạo  

Các trang thiết bị và tài liệu được sử dụng trong suốt quá trình đào tạo phải nhạy cảm về giới 
tính và nên càng tương đồng với các trang thiết bị và tài liệu trong hoạt động thực tế càng tốt. 

10.4. Tập huấn về các loại bom mìn và vật nổ còn sót lại sau chiến tranh 

Việc sử dụng các loại bom mìn và vật nổ còn sót lại sau chiến tranh cho việc tập huấn phải được 
kiểm soát chặt chẽ để tránh tai nạn / sự cố. Việc sử dụng các loại bom mìn và vật nổ trơ, khoan, 
chỉ dẫn hoặc sao chép phải phù hợp với các yêu cầu của IMAS 10.50 S&OH - Lưu trữ, vận 
chuyển và xử lý chất nổ.  

10.5. Cơ sở và khu vực đào tạo 

Việc đào tạo phải được tiến hành một cách an toàn mà không có nguy cơ gây hại cho các học 
viên, giảng viên hoặc người dân địa phương. Có thể cần các buổi đào tạo riêng biệt cho phụ nữ 
và nam giới trong những bối cảnh nhất định để đảm bảo sự tham gia có ý nghĩa của tất cả các 
nhóm. Nếu một khóa đào tạo ban đầu được tiến hành tại hiện trường, thì khóa đào tạo đó phải 
ở những khu vực được biết đến hoặc được chứng minh là an toàn. Sau khi hoàn tất khóa đào 
tạo ban đầu và đã đạt được mức năng lực thỏa đáng, có thể được phép tiếp tục đào tạo thêm tại 
các vùng nguy hiểm. Việc đào tạo như vậy chỉ nên được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ và 
chỉ khi có sự chấp thuận của Cơ quan Hành động bom mìn quốc gia. Địa điểm đào tạo phải nhạy 
cảm về giới tính, đảm bảo có các trang thiết bị riêng biệt cho phụ nữ và nam giới, nếu cần. 

Phải luôn xem xét đến sự an toàn của người dân địa phương và môi trường khi tiến hành tập 
huấn đào tạo, đặc biệt là khi sử dụng thuốc nổ và vật liệu nổ thật. Tham khảo IMAS 10.70 S&OH 
– bảo vệ môi trường.  

10.6. Quản lý các hồ sơ đào tạo  

Đối với mỗi khóa đạo tạo hoặc giai đoạn đào tạo tại chỗ, tổ chức thực hiện việc đào tạo phải tiến 
hành lưu giữ hồ sơ. Hồ sơ đào tạo phải bao gồm thông tin chi tiết về khóa đào tạo đã tiếp nhận, 
ai đã tiếp nhận, người hướng dẫn và tiêu chuẩn đạt được của từng học viên. Báo cáo đào tạo 
cũng nên được cấp cho mỗi học viên tham gia. 

Tổ chức thực hiện đào tạo nên lưu giữ hồ sơ đào tạo trong suốt thời gian của chương trình. Nếu 
tổ chức ngừng hoạt động ở một quốc gia cụ thể, hồ sơ đào tạo phải được chuyển đến Cơ quan 
Hành động bom mìn quốc gia theo yêu cầu. 

11. Trách nhiệm 

11.1. Liên hiệp quốc 

Trong trường hợp Liên hiệp quốc thay mặt cho Cơ quan Hành động bom mìn quốc gia /Trung 
tâm Hành động bom mìn trong việc phát triển năng lực hành động bom mìn Quốc gia, LHQ, nếu 
có, phải đảm bảo rằng các tổ chức tiến hành đào tạo hành động bom mìn phù hợp với Chương 
trình Quản lý đào tạo toàn diện và đạt được các kết quả theo kế hoạch. 
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11.2. Cơ quan Hành động bom mìn quốc gia  

 Cơ quan Hành động bom mìn quốc gia nên: 

a) Thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn, quy định và thủ tục quốc gia để quản lý đào tạo trong 
các chương trình của họ. Các thủ tục này phải phù hợp với các tiêu chuẩn, quy định và 
yêu cầu quốc gia và quốc tế có liên quan; 

b) Đảm bảo công tác phát triển năng lực là một phần thiết yếu trong hoạt động của mỗi 
Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia, Cơ quan Hành động bom mìn quốc gia, và tổ 
chức hành động bom mìn, cũng như Cố vấn kỹ thuật cấp cao / trưởng (S/CTA) đang hỗ 
trợ cho bất kỳ tổ chức nào trong số này; 

c) Phê duyệt các Chương trình Quản lý đào tạo toàn diện và lý lịch của giảng viên trước khi 
bắt đầu khóa đào tạo, khi trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của họ chưa được đề cập 
đến như một phần của quá trình công nhận; và 

d) Các tổ chức hành động bom mìn thực hiện định kỳ việc đánh giá bên ngoài về đào tạo 
để đảm bảo đào tạo phù hợp với Chương trình Quản lý đào tạo toàn diện và các tiêu 
chuẩn quốc gia. 

11.3. Các tổ chức hành động bom mìn 

Các tổ chức đang thực hiện đào tạo hành động bom mìn cần phải: 

a) Đảm bảo công tác phát triển năng lực là một phần thiết yếu trong công việc của họ và 
công việc của các Cố vấn Kỹ thuật đang hỗ trợ cho bất kỳ khóa đào tạo nào; 

b) Đưa ra các Chương trình Quản lý đào tạo toàn diện; 

c) Đảm bảo rằng Chương trình Quản lý đào tạo toàn diện của họ tuân thủ các quy trình 
hoạt động chuẩn của tổ chức và các tiêu chuẩn quốc gia; 

d) Đảm bảo rằng việc đào tạo được thực hiện dựa trên Phân tích Nhu cầu đào tạo; 

e) Đảm bảo rằng các hoạt động đào tạo, dù chính thức hay tại chỗ, đều được đưa vào chiến 
lược và kế hoạch hoạt động của tổ chức; 

f) Đệ trình các Chương trình Quản lý đào tạo toàn diện lên Cơ quan Hành động bom mìn 
quốc gia để phê duyệt trước khi tiến hành bất kỳ khóa đào tạo nào, ngoại trừ khóa đào 
tạo đó được tiến hành tập trung dưới sự kiểm soát của Cơ quan Hành động bom mìn 
quốc gia; 

g) Thực hiện giám sát và đánh giá nội bộ như một phần thiết yếu của khóa đào tạo; 

h) Lưu giữ hồ sơ của khóa đào tạo trong quá trình chương trình vẫn còn hoạt động. Nếu tổ 
chức ngừng hoạt động ở một quốc gia cụ thể, hồ sơ đào tạo sẽ được chuyển đến Cơ 
quan Hành động bom mìn quốc gia; và 

i) Đảm bảo việc đào tạo được các nhân viên đạo tạo có trình độ và kinh nghiệm thực hiện 
và các nhu cầu của cả nam và nữ giới đều phải được giải quyết. Nhân viên đào tạo cả 
nam và nữ có thể cần thiết được sử dụng trong một số trường hợp.  

11.4. Các nhà tài trợ 

Các nhà tài trợ, nếu có liên quan, cần đảm bảo rằng phát triển năng lực là hoạt động chính của 
mỗi tổ chức mà họ tài trợ và họ tiến hành đào tạo phù hợp với các yêu cầu quốc gia. 
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Phụ lục A 
(Quy chuẩn) 

Tài liệu tham khảo 

Các tài liệu quy chuẩn sau đây có các điều khoản, thông qua tài liệu tham khảo trong văn bản 
này, tạo thành các điều khoản của tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu tham khảo đã cũ, các bản điều 
chỉnh hoặc sửa đổi sau này đều không được áp dụng. Tuy nhiên, các bên tham gia thỏa thuận 
dựa trên tiêu chuẩn này được khuyến khích nghiên cứu khả năng áp dụng các phiên bản cập 
nhật nhất của các tài liệu quy chuẩn được nêu dưới đây. Đối với tài liệu tham khảo không định 
thời điểm, phiên bản mới nhất của tài liệu quy chuẩn được tham khảo áp dụng. Các thành viên 
của tổ chức ISO và IEC duy trì các tài liệu của bộ tiêu chuẩn ISO hoặc EN hiện hành: 

a) IMAS 04.10 Thuật ngữ thuật ngữ hành động bom mìn, định nghĩa và viết tắt của hành 
động bom mìn; 

b) IMAS 07.30 Công nhận năng lực các tổ chức và hoạt động rà phá bom mìn; 

c) IMAS 10.50 S&OH – Bảo quản, vận chuyển và xử lý chất nổ; và  

d) IMAS 10.70 S&OH – Bảo vệ môi trường; 

Nên sử dụng bản mới nhất của các tài liệu tham khảo này. GICHD lưu trữ tất cả các bản sao của 
các tài liệu tham khảo có sử dụng trong tiêu chuẩn này. GICHD cũng duy trì việc đăng ký phiên 
bản mới nhất của các tiêu chuẩn IMAS, hướng dẫn và thông tin tham khảo, và có thể đọc tại 
trang web của IMAS (http://www.mineactionstandards.org/). Cơ quan Điều phối Hành động Bom 
mìn Quốc gia, các nhà tuyển dụng, những đối tượng khác và các cơ quan, đơn vị và tổ chức 
quan tâm nên tham khảo các tài liệu này trước khi bắt đầu thiết lập chương trình hành động bom 
mìn. Thuật ngữ thuật ngữ hành động bom mìn, định nghĩa và viết tắt của hành động bom mìn. 
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 Phụ lục B 
(Thông tin) 

Một ví dụ về các mục tiêu đào tạo và mục tiêu buổi học cho một 
khóa đào tạo sơ cấp 

Mục tiêu đào tạo: 
1.1. Có thái độ phù hợp đối với bom mìn và vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, kể cả về vấn 

đề an toàn đối với bom con chưa nổ. 
 

  Mục tiêu buổi học: 
  1.1.1  Hiểu được mối đe dọa do bom mìn và các vật nổ còn sót lại sau chiến tranh 

gây ra. 
  1.1.2  Nêu rõ các yêu cầu an toàn đối với hoạt động rà phá bom mìn. 

 
Mục tiêu đào tạo: 
1.2. Hiểu rõ các trang thiết bị rà phá bom mìn của tổ chức (tên của tổ chức). 

 
Mục tiêu buổi học: 
1.2.1  Hiểu rõ các trang thiết bị rà phá bom mìn của tổ chức (tên của tổ chức). 

 
Mục tiêu đào tạo: 
1.3.  Nêu ra trách nhiệm của các Nhân viên kỹ thuật, Chỉ huy bộ phận, và Đội trưởng. 
  

Mục tiêu buổi học: 
 1.3.1 Nêu ra trách nhiệm của các Nhân viên kỹ thuật, Chỉ huy bộ phận, và Đội trưởng. 
 1.3.2 Thực hiện các biện pháp phòng ngừa cá nhân để ngăn ngừa thương tích. 
 
Mục tiêu đào tạo: 
1.4.  Xác định các loại bom mìn và vật nổ nổ còn sót lại sau chiến tranh. 
  

Mục tiêu buổi học: 
 1.4.1 Đưa ra cái nhìn tổng quan các nguy cơ về bom mìn và các vật nổ còn sót lại 

sau chiến tranh. 
  1.4.2 Đưa ra các yếu tố nhận biết các loại bom mìn và vật nổ còn sót lại sau chiến 

tranh. 
  1.4.3 Xác định các loại mìn sát thương và ngòi nổ. 
  1.4.4 Xác định các loại mìn bộ binh và ngòi nổ. 
  1.4.5 Xác định các loại vật nổ phổ biến còn sót lại sau chiến tranh. 

Mục tiêu đào tạo: 
1.5. Vận hành và bảo quản các loại máy rà kim loại hiện có một cách an toàn. 
  

Mục tiêu buổi học: 
 1.5.1 Vận hành các máy rà kim loại A. 
 1.5.2 Vận hành các máy rà kim loại B. 
 1.5.2 Bảo quản cả hai loại máy rà kim loại. 
 
Mục tiêu đào tạo: 
1.6. Sử dụng và bảo quản các trang thiết bị rà phá bom mìn không phải là máy rà kim loại. 

 
Mục tiêu buổi học: 

  1.6.1 Sử dụng trang thiết bị rà phá bom mìn. 
  1.6.2 Bảo quản các trang thiết bị rà phá bom mìn. 

 
Mục tiêu đào tạo: 
1.7. Vận hành và bảo quản các thiết bị liên lạc VHF hiện có. 
  

Mục tiêu buổi học: 
 1.7.1 Vận hành các thiết bị liên lạc VHF hiện có. 
 1.7.2 Bảo quản các thiết bị liên lạc VHF hiện có. 
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Mục tiêu đào tạo: 
1.8. Tiến hành các hoạt động rà phá bom mìn. 

 
Mục tiêu buổi học: 

 1.8.1 Tiến hành các hoạt động rà phá bom mìn. 
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Phụ lục C 
(Thông tin) 

Ví dụ về Kế hoạch buổi học: Vận hành máy rà kim loại hiện hành 

Đào tạo: Đào tạo rà phá bom mìn sơ cấp cho Nhân viên kỹ thuật tương lai – ngày 11-15 tháng 02 năm 2008 
Mục tiêu đào tạo:  Vận hành an toàn và bảo quản các máy rà kim loại (A và B) hiện hành (xem Phụ lục B 1.5) 
 
Buổi học:   Vận hành an toàn máy rà kim loại A  
Ngày học:   12 tháng 2 năm 2008 
Thời gian:   8.00 – 12.00 
Địa điểm:   Phòng học và huấn luyện bom mìn thực địa tại trung tâm huấn luyện hành động bom mìn 
Số lượng học viên:  25 
 

Thời gian Phương thức 
giảng dạy 

Nội dung và hoạt động 
của bài học 

Nội dung giảng dạy Thiết bị/Hỗ trợ/Tham khảo 

8.00-9.00 
 
 
 
9.00-10.00 
 
 
 
 
 
 
10.00-10.30 
 
 
 
10.30-12.00 
 

Bài giảng, thảo 
luận và hỏi đáp 
 
Minh họa thực tế 
trong lớp học 
 
 
 
 
 
 
Nghỉ giải lao 
 
 
Minh họa thực tế 
các máy rà kim 
loại trên sân tập 
rà mìn 
 
Thực hành với 
máy rà kim loại 
 

Phần lý thuyết về cơ 
chế của máy rà kim loại. 
 
Trước tiên, hãy tháo rời 
cả hai máy rà, minh họa 
hoạt động cơ học cũng 
như các bộ phận và 
thành phần. Sau đó yêu 
cầu học viên lắp ráp lại 
cả hai máy rà. 
 
 
 
 
Minh họa cách vận hành 
máy rà trên luống thực 
hành rà phá bom mìn. 
 
Các học viên rà trên 
luống với mìn thực hành 
trong khi sử dụng máy 
dò kim loại A. 

1. Đóng gói máy rà kim loại để cất giữ. 
2. Xác định các bộ phận của máy rà kim loại. Bao gồm các số sê-ri. 
Đề cập đến tầm quan trọng của việc giữ các bộ phận được đánh số 
sê-ri cùng với nhau. Đề cập tới chế độ bảo trì pin (pin sạc) hoặc 
chế độ thay thế (pin dùng một lần). 
3. Thiết lập để hoạt động. Lắp ráp với pin. Đề cập vệc sử dụng tai 
nghe (khi được cung cấp). Minh họa phạm vi tín hiệu khi có thể. 
4. Cài đặt độ nhạy, âm lượng và kiểm tra máy rà kim loại bằng mẫu 
thử. Chuẩn bị máy rà kim loại cho hoạt động theo trình tự trong 
hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc các QTHĐ chi tiết. 
5. Đề cập tần suất kiểm tra cần thiết để đảm bảo sự tin cậy về hiệu 
suất. Việc cân chỉnh và kiểm tra định kỳ được yêu cầu trong ngày 
làm việc và có thể rất quan trọng ở những khu vực có sự thay đổi 
nhiệt độ lớn trong thời gian làm việc. Điều này cũng đúng khi di 
chuyển giữa các điều kiện đất khác nhau, ướt hoặc khô, và qua các 
khu vực có thay đổi độ nhiễu điện từ. 
6. Xác định tốc độ đi máy rà, giải thích khu vực được rà dưới đầu 
rà và hình dạng và độ sâu của khu vực được dò tìm thay đổi như 
thế nào theo mục tiêu 
7. Hoạt động trên luống rà: 

a. Tốc độ di chuyển đầu rà (đặc biệt khi sử dụng máy rà ở 
chế độ “động”) 

Thiết bị: 
1. Máy rà hoàn thiện kèm pin 
và mẩu thử (nếu cần thiết). 
Một máy rà cho hai học viên 
2. Công cụ đánh dấu luống 
rà. Cọc, dây và búa 
3. Vật liệu kim loại để học 
viên rà tìm 
4. Công cụ đánh dấu để 
đánh dấu tín hiệu 
5. Thước dây 
 
Hỗ trợ: 
05 người hướng dẫn. Xem 
hướng dẫn kiểm tra cho 
nhân viên hỗ trợ trong quá 
trình kiểm tra 
Tài liệu tham khảo: Các 
QTHĐTC của máy rà kim loại 
hiện hành. 
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b. Khoảng cách giữa đầu rà và mặt đất 
c. Khoảng cách tối thiểu giữ các máy rà đang hoạt động 
(Khoảng cách này có thể thay đổi tùy theo mẫu máy rà, và 
một vài mẫu máy có thể thay đổi tần số để tránh nhiễu) 
d. Quét chồng ở mép luống rà. 
e. Di chuyển trong luống rà (Tốc độ đi máy rà) 
f. Tư thế rà, đứng, ngồi xổm hoặc quỳ 

8. Xác định tâm và đánh dấu tín hiệu 
Nhắc nhở học viên về các yêu cầu an toàn (mục tiêu đào tạo 1.1.2) 

 
 

 Tiêu đề Số tài liệu 

Tài liệu 
1. Hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng máy rà kim loại và / hoặc nội dung liên quan của QTHĐTC. 
(hướng dẫn sử dụng máy rà kim loại là hướng dẫn và cần được điều chỉnh và mở rộng theo yêu cầu.) 
2. QTHĐTC. 

1. hướng dẫn sử dụng máy 
rà kim loại 
2. QTHĐTC 

Tài liệu nghe nhìn 
Bài thuyết trình Power Point về cơ chế để hỗ trợ phần lý thuyết về cơ chế của máy rà kim loại và 
nguyên lý hoạt động của nó (tĩnh / động / có thể chuyển đổi); cấu hình đầu rà (vòng lặp / D kép); và 
khu vực rà tìm dưới mặt đất liên quan đến các mục tiêu đang được tìm kiếm (quyết định tốc độ tiến 
của đầu rà). 

1. Bài thuyết trình 

PowerPoint  

2. Các đoạn phim  

Các tài liệu cần thiết 

khác 

Bảng lật và bút màu 1. biểu đồ  

2. sơ đồ 

Lưu ý  Phải được theo dõi việc sử dụng máy dò kim loại đúng cách khi thực hành trong quá trình đào tạo  

Các đánh giá   
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Phụ lục D 
(Thông tin) 

Ví dụ về Kế hoạch kiểm tra  

Khóa đào tạo:   Khóa đào tạo chính thức sơ cấp về rà phá bom mìn cho các Nhân viên kỹ thuật tương lai – ngày 11 – 15/02/2008 
Mục tiêu khóa đào tạo  Vận hành và bảo quản máy rà kim loại (A và B) một cách an toàn (xem phần Phụ lục B 1.5) 
Ngày kiểm tra:   15/02/2008 
Thời gian học:   8.00 – 9.00 
Địa điểm:   Sân tập huấn bom mìn tại trung tâm huấn luyện hành động bom mìn 
Số lượng học viên:  25 
 

Mục tiêu khóa 
đào tạo 

Điều kiện để kiểm tra Công bố kết quả Nhận xét 

Vận hành máy rà 
kim loại (A và B) 
một cách an toàn 
 

1. Trong bài kiểm tra thực hành: tiến hành 
diễn tập rà phá bom mìn – chỉ định thời gian 
thực tế cho mỗi học viên trên mỗi máy rà 
kim loại 
2. Được đưa cho: 
a. Máy rà kim loại hoàn chỉnh với pin và 
mẫu thử (nếu được yêu cầu). 
b. Bộ công cụ rà phá hoàn chỉnh. 
c. 1 luống rà rộng 1m dài 10m được bố trí 
chứa 5 mục tiêu kim loại có liên quan 
(những mô phỏng chính xác hoặc mìn 
không chứa thuốc nổ với kíp nổ mô phỏng) 
d. Không vượt quá thời gian quy định cho 
mỗi máy rà kim loại. 
3. Không được phép xem các tài liệu tham 
khảo. 
4. Không có bất kỳ sự hỗ trợ nào. 

1. Vận hành an toàn mỗi một trong hai máy 
rà kim loại hiện tại bằng cách chứng minh 
khả năng: 
 
Tiêu chí: 
a. Lắp ráp và chuẩn bị cho máy rà kim loại 
hoạt động 
b. Tự thực hiện diễn tập rà phá để xác định 
tất cả năm vật thể kim loại trong luống rà 
đã được chỉ định sẵn. 
c. Diễn tập tiến hành xử lý tín hiệu để phát 
hiện các vật thể. 
d. Đánh dấu vị trí nếu có tín hiệu mìn hoặc 
kim hoại. 
e. Vận hành từng máy rà mà không vi 
phạm nguyên tắc an toàn. 

1. Thử nghiệm thực tế về hoạt động của máy rà kim 
loại hiện đang được thực hiện đồng thời với thử 
nghiệm về việc sử dụng các thiết bị rà phá bom mìn 
hiện hành, tức là mục tiêu đào tạo 1.6.1. Một ngày 
được phân bổ cho bài kiểm tra này. 
 
2. Bài kiểm tra thực hành cuối cùng – Tiến hành diễn 
tập rà phá bom mìn. 
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Hồ sơ sửa đổi  

Quản lý việc sửa đổi IMAS 

Chuỗi tiêu chuẩn IMAS có thể được xem xét lại chính thức trên cơ sở ba năm một lần, tuy nhiên 
điều này không loại trừ các sửa đổi được thực hiện trong các giai đoạn ba năm này vì lý do an 
toàn và hiệu quả hoạt động hoặc cho mục đích biên tập. 

Khi sửa đổi được thực hiện cho IMAS này, chúng sẽ được cung cấp một số, và ngày và chi tiết 
chung của sửa đổi được hiển thị trong bảng dưới đây. Việc sửa đổi cũng sẽ được hiển thị trên 
trang bìa của IMAS bằng cách đưa vào ngày xuất bản vào cụm từ ‘kết hợp số sửa đổi 1, v.v.’.  

Khi các đánh giá chính thức của mỗi IMAS được hoàn thành, các phiên bản mới có thể được 
ban hành. Những sửa đổi đến ngày của phiên bản mới sẽ được đưa vào phiên bản mới và bảng 
hồ sơ sửa đổi bị xóa. Việc ghi lại các sửa đổi sau đó sẽ bắt đầu lại cho đến khi tiến hành đánh 
giá thêm. 

IMAS được sửa đổi gần đây nhất sẽ là các phiên bản được đăng trên trang web của IMAS tại 

www.mineactionstandards.org. 

Số  Ngày Chi tiết sửa đổi 

1 01/3/2010 1.   Cập nhật định nghĩa Cơ quan Hành động bom mìn quốc gia. 
2.   Thay đổi địa chỉ của UNMAS 
3.   Một số thay đổi nhỏ trong toàn bộ tài liệu để đảm bảo các vấn đề về giới và bom đạn 
chùm.  
4.   Loại bỏ Phụ lục B khỏi IMAS. Đổi tên Phụ lục C thành B, D thành C.... 

2 01/8/2012 1.   Đánh giá tác động sự phát triển của Hướng dẫn Kỹ thuật bom mìn quốc tế (IATG). 
2.   Một số chỉnh sửa nhỏ về lỗi đánh máy. 

3 01/6/2013 1. Đánh giá tác động của tiêu chuẩn quốc tế mới về giải phóng đất đai. 
2. Phần sửa đổi không được bao gồm trong tiêu đề và đầu trang. 
3. Cập nhật Phụ lục A – Tài liệu tham khảo tiêu chuẩn 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 


