
CHỨNG NHẬN HỢP QUY MÁY MÓC THIẾT BỊ
CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Tuân thủ tuyệt đối quy định của nhà nước - Đảm bảo an toàn cho người vận hành

TẠI SAO CẦN CHỨNG NHẬN HỢP QUY MÁY MÓC THIẾT BỊ?
Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, khi nhà xưởng sử dụng các thiết bị máy móc có nguy cơ mất an toàn 
thì cần phải kiểm soát. Nếu việc kiểm tra máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 
(sau đây gọi là MMTB) không được chú trọng thì rất dễ gây ra những sai hỏng trong quá trình sản xuất, 
thâm hụt chi phí, nguy hiểm hơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của người lao động. 
Xác định được tầm quan trọng của việc vận hành an toàn MMTB trong sản xuất, Bộ LĐTBXH đã ban hành 
các quy chuẩn kỹ thuật cho một số MMTB sau:

Chứng nhận hợp quy máy móc thiết bị là hoạt động đánh giá, xác nhận đối tượng sao cho phù hợp với 
quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, nhằm bảo vệ người sử dụng, đảm bảo thiết bị, máy móc phải được vận 
hành một cách an toàn. Từ đó, các MMTB không đạt chuẩn về chất lượng lưu hành trên thị trường sẽ bị 
loại bỏ để đảm bảo an toàn cho người vận hành thiết bị

Đảm bảo được hiệu quả sản xuất vì máy móc vận hành ổn định, tránh khỏi các sai hỏng, tiết kiệm chi phí sản xuất.
Việc tuân thủ pháp luật và quy chuẩn Việt Nam của doanh nghiệp được minh chứng.
Đảm bảo an toàn cho người vận hành thiết bị, cho xã hội.
Đảm bảo chất lượng sản phẩm được ổn định.

CHỨNG NHẬN HỢP QUY MMTB MANG LẠI LỢI ÍCH GÌ CHO DOANH NGHIỆP?

Vinacontrol CE ®

STT Tên sản phẩm hàng hóa

Nồi hơi, bình chịu áp lực

Thiết bị nâng

Thang máy điện

Pa lăng điện

Thang cuốn; băng tải chở người

Xe nâng hàng dùng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000 kg trở lên

Dụng cụ điện cầm tay chuyển động bằng động cơ

Hệ thống lạnh

Găng tay cách điện

Ủng cách điện

Mặt nạ phòng độc

Mũ an toàn công nghiệp

Bán mặt nạ lọc bụi

Hệ thống chống rơi ngã cá nhân

Ống cách điện chứa bọt và sào cách điện

Kính hàn

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
tương ứng

QCVN 01:2008/BLĐTBXH

QCVN 7:2012/BLĐTBXH

QCVN 02:2011/BLĐTBXH

QCVN 13:2013/BLĐTBXH

QCVN 11: 2012/BLĐTBXH

QCVN 25: 2015/BLĐTBXH

QCVN 12: 2012/BLĐTBXH

QCVN 21:2015/BLĐTBXH

QCVN 24:2014/BLĐTBXH

QCVN 15: 2013/BLĐTBXH

QCVN 10:2012/BLĐTBXH

QCVN 06:2012/BLĐTBXH

QCVN 08: 2012/BLĐTBXH

QCVN 23:2014/BLĐTBXH

QCVN 14: 2013/BLĐTBXH

QCVN 27:2016/BLĐTBXH
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QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

HỎI & ĐÁP

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN
Vui lòng truy cập:
     Website: www.vnce.vn

LIÊN HỆ
Để biết thêm chi tiết về dịch vụ và những 
thông tin khác. Vui lòng liên hệ VNCE:

Qua Hotline: 1800.6083
Qua Email: vnce@vnce.vn

TẠI SAO LỰA CHỌN TỔ CHỨC
CHỨNG NHẬN VINACONTROL CE?

     Hoạt động CNHQ MMTB và hoạt động Kiểm định MMTB có giống nhau không?

Đây là hai hoạt động bắt buộc cần phải thực hiện theo quy định của nhà nước, tuy nhiên mỗi hoạt động lại có căn cứ 
pháp lý khác nhau và cách thức thực hiện cũng khác nhau. Hiện tại, Vinacontrol CE có thể thực hiện đồng thời hai hoạt 
động này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu nhất.

Chuẩn bị đánh giá:
- Thành lập đoàn đánh giá;
- Lập chương trình đánh giá;
- Thông tin trước khi đánh giá.

Tiến hành đánh giá:
- Đánh giá điều kiện tạo sản phẩm;
- Lấy + thử nghiệm mẫu điển hình.

Hoàn thiện Hồ sơ đánh giá

Thẩm xét Hồ sơ

TÁI CHỨNG NHẬN (sau 3 năm)

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

GIÁM SÁT ĐỊNH KỲ

Đăng ký chứng nhận sản phẩm

Xem xét đăng ký

Ký hợp đồng

K
hông đạt

K
hông đạt

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Vinacontrol CE  là tổ chức được Cục An 
toàn lao động (Bộ Lao động – Thương 
binh và Xã hội) chỉ định chứng nhận và 
kiểm định MMTB theo Quyết định số 
22/QĐ/ATLĐ ngày 14/03/2017.

Đội ngũ chuyên gia có chuyên môn kỹ 
thuật cao và giàu kinh nghiệm đánh giá 
cùng với hệ thống phòng thí nghiệm hợp 
chuẩn quốc gia.

Là tổ chức duy nhất cung cấp đầy đủ cho 
khách hàng nhóm các dịch vụ cần thiết 
khác để có thể đưa thiết bị vào sử dụng, 
mang lại lợi ích tối đa cho doanh nghiệp: 
Kiểm định an toàn, Kiểm tra chất lượng (đối 
với hàng nhập khẩu), Giám định, Chứng 
nhận hệ thống quản lý ISO 9001, Đào tạo 
an toàn lao động,…

Hệ thống văn phòng: trên khắp cả nước, 
đặt tại hầu hết các cửa cảng nên 
Vinacontrol CE luôn sẵn sàng đáp ứng mọi 
yêu cầu của khách hàng, đặc biệt là những 
doanh nghiệp cần kiểm tra chất lượng hàng 
hóa khi nhập khẩu.

Thời gian nhanh chóng, chi phí hợp lý.


