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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Chương trình khung huấn luyện nghiệp vụ                                    

kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt                

về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG 

 

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 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 Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 

26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình 

xây dựng. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Chương trình khung huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ 

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

dụng trong thi công xây dựng (chi tiết có Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 1658/QĐ-BXD ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê 

duyệt Chương trình khung huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật 

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

trong thi công xây dựng. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về 

chất lượng công trình xây dựng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VP, GĐ. 
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THỨ TRƯỞNG 

 

 

(đã ký) 

 

 

 

Lê Quang Hùng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-06-2021-nd-cp-huong-dan-quan-ly-chat-luong-thi-cong-xay-dung-va-bao-tri-cong-trinh-xay-dung-463904.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-44-2016-nd-cp-ky-thuat-an-toan-lao-dong-huan-luyen-an-toan-ve-sinh-moi-truong-lao-dong-299837.aspx


Phụ lục 

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG                                                                                           

HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN                     

ĐỐI VỚI MÁY, THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN 

LAO ĐỘNG SỬ DỤNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 873/QĐ-BXD ngày 06 tháng 10  năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 

 

 

1. Mục đích, yêu cầu 

1.1. Mục đích 

Cung cấp cho các học viên có đủ kiến thức khi tham gia công tác kiểm 

định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao 

động sử dụng trong thi công xây dựng. 

Kết thúc khóa học, học viên tham dự kỳ sát hạch đạt yêu cầu sẽ được cấp 

Giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an 

toàn. 

1.2. Yêu cầu 

Để cung cấp kiến thức pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng thực 

hành kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về 

an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng cho các học viên, các cơ sở đào 

tạo cần phải đảm bảo:  

- Bố trí phòng học để tổ chức huấn luyện và sát hạch lý thuyết; 

- Có đầy đủ trang thiết bị, nhà xưởng để tổ chức thực hành, sát hạch thực 

hành cho học viên phù hợp quy trình kiểm định thuộc các nội dung khóa học; 

- Giảng viên, tài liệu, giáo trình huấn luyện và bộ đề sát hạch phù hợp theo 

chương trình huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn. 



2. Chương trình khung huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn 

2.1. Phần lý thuyết 

- Lý thuyết chung; 

- Lý thuyết về đối tượng kiểm định; 

- Sát hạch lý thuyết. 

TT Môn học Nội dung Mục tiêu 
Số 

tiết 

1 Lý thuyết 

chung 

Hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật liên quan 

đến kiểm định kỹ thuật 

an toàn 

Học viên nắm được các quy định 

của pháp luật liên quan đến hoạt 

động kiểm định kỹ thuật an toàn 

4 

Giới thiệu TCVN 7301-

1:2008 An toàn máy - 

Đánh giá rủi ro 

Học viên nắm được quy trình 

đánh giá rủi ro để từ đó xác định 

được các mối nguy hiểm của 

thiết bị đến công việc kiểm định 

để từ đó đề ra các biện pháp 

giảm thiểu rủi ro trong phạm vi 

cho phép 

12 

Nhận biết tình trạng nguy 

hiểm, vùng nguy hiểm và 

các mối nguy hiểm trong 

quá trình kiểm định để 

xác định các biện pháp 

giảm thiểu rủi ro 

Tài liệu liên quan đến sử 

dụng thiết bị phục vụ 

kiểm định 

Học viên nắm được lý thuyết liên 

quan đến sử dụng thiết bị phục 

vụ kiểm định kỹ thuật an toàn 

2 Lý thuyết về 

đối tượng 

kiểm định (1) 

Cấu tạo, nguyên lý hoạt 

động và các cơ cấu, bộ 

phận và thiết bị an toàn 

của đối tượng kiểm định 

Học viên nắm được cấu tạo, 

nguyên lý hoạt động của đối 

tượng kiểm định 

8 

Quy trình kiểm định kỹ 

thuật an toàn đối với đối 

tượng kiểm định 

Học viên nắm được trình tự, nội 

dung thực hiện các bước kiểm 

định và xử lý kết quả kiểm định 

3 Sát hạch lý thuyết 4 

2.2. Phần thực hành 

- Hướng dẫn sử dụng thiết bị phục vụ kiểm định; 

- Thực hành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối tượng kiểm định; 

- Sát hạch thực hành. 

TT Nội dung Mục tiêu 
Số 

tiết 

1 Hướng dẫn sử dụng thiết bị phục vụ 

kiểm định 

Học viên nắm được cách sử dụng 

thiết bị phục vụ kiểm định 

4 

2 Thực hành kiểm định và xử lý kết quả 

theo quy trình kiểm định kỹ thuật an 

toàn lao động đối với đối tượng kiểm 

định; lập báo cáo kết quả kiểm định (2) 

Học viên nắm được trình tự thực 

hiện các bước, nội dung các bước 

thực hiện kiểm định và xử lý kết 

quả kiểm định 

8 

3 Sát hạch thực hành (3) 4 
 

                                                           
1 Thời lượng học (số tiết) quy định tại mục này tương ứng với 01 đối tượng kiểm định. 
2 Thời lượng học (số tiết) quy định tại mục này tương ứng với 01 đối tượng kiểm định. 
3 Thời lượng học (số tiết) quy định tại mục này tương ứng với 01 đối tượng kiểm định. 
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