
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÔNG TƯ 

Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết 

bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền 

quản lý của Bộ Công Thương 

 

Thông tư số 10/2017/TT-BCT ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, 

thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền 

quản lý của Bộ Công Thương, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2017, 

được sửa đổi,bổ sung bởi: 

Thông tư số 12/2020/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số một số quy định tại quy trình 

kiểm định kỹ thuật an toàn lao động ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-

BCT ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy 

trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương, 

có hiệu lực từ ngày 02 tháng 8 năm 2020. 

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về 

hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 

động và quan trắc môi trường lao động; 

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Công Thương; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công 

nghiệp,1 

                                                 
1 Thông tư số 12/2020/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 09/2017/TT-BCT ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công 

Thương và một số quy trình kiểm định ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BCT ngày 26 tháng 7 năm 

2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết 

bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương, có hiệu 

lực từ ngày 02 tháng 8 năm 2020 có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=44/2016/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Ban hành kèm theo Thông tư này 18 Quy trình kiểm định kỹ thuật an 

toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao 

động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương (Quy trình kiểm định). 

Tên và ký hiệu các Quy trình kiểm định được nêu tại Phụ lục của Thông tư này. 

2. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt 

động kiểm định, quản lý, sở hữu và sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công 

Thương. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành2 

 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2017.  

 2. Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 

thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương đã được kiểm định trước ngày 

Thông tư này có hiệu lực tiếp tục có hiệu lực đến hết thời hạn ghi trên Giấy 

chứng nhận kết quả kiểm định. Đến thời hạn tiếp theo phải do tổ chức kiểm định 

đã được Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định thực 

hiện. 

3. Đối với máy, thiết bị thuộc dây chuyền đang vận hành không thể tách 

rời kiểm định riêng thì thời hạn kiểm định định kỳ theo chu kỳ bảo dưỡng, sửa 

chữa của dây chuyền nhưng không quá thời hạn quy định của nhà sản xuất hoặc 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. Các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng 

phải duy trì và chịu trách nhiệm về điều kiện làm việc an toàn cho máy, thiết bị. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có trách nhiệm hướng 

dẫn, tổ chức thực hiện Thông tư này. 

                                                                                                                                                         
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; 

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, 

vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;  

Căn cứ Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các 

Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp;” 
2 Điều 3 của Thông tư số 12/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 

09/2017/TT-BCT ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hoạt động kiểm định kỹ 

thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương và một số quy trình kiểm định ban hành 

kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BCT ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành 

quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao 

động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2020 quy định như 

sau: 

“Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2020. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh về 

Bộ Công Thương để kịp thời xem xét, giải quyết./.” 
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2. Tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động phải xây dựng Quy trình 

kiểm định chi tiết cho từng loại máy, thiết bị cụ thể nhưng không được trái với 

Quy trình kiểm định và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. 

3. Kiểm định viên phải thực hiện đúng và đủ quy định tại Quy trình kiểm 

định chi tiết của từng loại máy, thiết bị cụ thể. 

4. Tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kiểm định, quản lý, sở hữu, 

sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc 

thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương chịu trách nhiệm thi hành Thông tư 

này. 

5. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ 

Công Thương để nghiên cứu giải quyết./. 

 

 

 

 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG 

 

Số: 60 /VBHN-BCT 

 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2020 

 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo); 

- Bộ Tư pháp (để theo dõi); 

- Văn phòng Bộ (để đăng website Bộ Công 

Thương); 

- Vụ Pháp chế (để đăng  Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

VBQPPL); 

- Lưu: VT, ATMT. 

 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Trần Tuấn Anh 
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PHỤ LỤC 

TÊN VÀ KÝ HIỆU CỦA CÁC QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH  

(Kèm theo Thông tư số 10 /2017/TT-BCT ngày 26 tháng 7 năm 2017 

của Bộ Công Thương) 

 

TT Tên quy trình Ký hiệu 

1 
Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao 

động nồi hơi có áp suất trên 16 bar 
QTKĐ:01-2017/BCT 

2 
Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao 

động bình chịu áp lực  
QTKĐ:02-2017/BCT 

3 

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao 

động bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng 

(LPG) 

QTKĐ:03-2017/BCT 

4 

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao 

động hệ thống đường ống dẫn hơi và 

nước nóng  

QTKĐ:04-2017/BCT 

5 

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao 

động đường ống dẫn khí đốt cố định bằng 

kim loại 

QTKĐ:05-2017/BCT 

6 

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao 

động hệ thống nạp khí dầu mỏ hóa lỏng 

(LPG) 

QTKĐ:06-2017/BCT 

7 

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao 

động hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa 

lỏng (LPG)  

QTKĐ:07-2017/BCT 

8 

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao 

động chai thép hàn nạp lại được dùng cho 

khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) 

QTKĐ:08-2017/BCT 

9 

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao 

động cột chống thủy lực đơn, giá khung 

di động và dàn chống tự hành cấu tạo từ 

các cột chống thủy lực đơn sử dụng trong 

việc chống giữ lò trong khai thác hầm lò 

QTKĐ:09-2017/BCT 

10 

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao 

động tời, trục tải có tải trọng từ 10.000N 

trở lên sử dụng trong khai thác hầm lò 

QTKĐ:10-2017/BCT 

11 
Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao 

động máy biến áp phòng nổ 

QTKĐ:11-2017/BCT 
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TT Tên quy trình Ký hiệu 

12 
Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao 

động động cơ điện phòng nổ 

QTKĐ:12-2017/BCT 

13 

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao 

động thiết bị phân phối, đóng cắt phòng 

nổ 

QTKĐ:13-2017/BCT 

14 
Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao 

động thiết bị điều khiển phòng nổ 

QTKĐ:14-2017/BCT 

15 
Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao 

động máy phát điện phòng nổ 

QTKĐ:15-2017/BCT 

16 

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao 

động cáp điện sử dụng trong môi trường 

có khí cháy và bụi nổ (cáp điện phòng nổ) 

QTKĐ:16-2017/BCT 

17 
Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao 

động thiết bị chiếu sáng phòng nổ 

QTKĐ:17-2017/BCT 

18 
Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao 

động máy nổ mìn điện 

QTKĐ:18-2017/BCT 

 

 

 

 
 


