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CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG 

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN AN 

TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2015 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KHOÁ HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH 

KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG NĂM 2016 

 

Thực hiện Quyết định số 168/QĐ-ATLĐ ngày 16/7/2014 của Cục trưởng 

Cục An toàn lao động về việc ban hành hướng dẫn, quản lý và tổ chức thực hiện 

huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, Trung tâm 

huấn luyện An toàn vệ sinh lao động xây dựng kế hoạch huấn luyện nghiệp vụ 

kiểm định kỹ thuật an toàn năm 2016, cụ thể như sau: 

1. Đơn vị tổ chức khóa huấn luyện: Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh 

lao động, Cục An toàn lao động (sau đây gọi tắt là Trung tâm). 

2. Địa điểm, thời gian của khóa huấn luyện:  

- Khóa học tại TP.HCM: Dự kiến bắt đầu từ 14/3/2016 đến 14/4/2016 (bao 

gồm cả thời gian sát hạch lý thuyết và thực hành). 

3. Thông tin chung về khoá huấn luyện: 

Khóa huấn luyện được chia thành 2 lớp (học liên tiếp) gồm: 

- Lớp kiểm định viên nồi hơi, thiết bị chịu áp lực-Hệ thống thiết bị áp lực 

cho các học viên đăng ký tham gia huấn luyện các đối tượng từ 1 đến 9 thuộc Danh 

mục Thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH. 

- Lớp kiểm định viên thiết bị nâng - thang máy cho các học viên đăng ký 

tham gia huấn luyện các đối tượng từ 10 đến 22 thuộc Danh mục Thông tư 

05/2014/TT-BLĐTBXH. 

a) Chương trình, nội dung huấn luyện lớp kiểm định viên nồi hơi, thiết bị 

chịu áp lực: 

- Phần lý thuyết chung. 

- Nghiệp vụ kiểm định nồi hơi và bình áp lực 

- Nghiệp vụ kiểm định hệ thống các thiết bị áp lực 

(Có Chương trình huấn luyện chi tiết đính kèm) 

b) Chương trình, nội dung huấn luyện lớp kiểm định viên thiết bị nâng - 

thang máy: 

- Phần lý thuyết chung. 

- Nghiệp vụ kiểm định thiết bị nâng (cần trục, cầu trục, cổng trục, pa lăng, xe 

nâng hàng, xe nâng người,…) 

- Nghiệp vụ kiểm định thang máy, thang cuốn, băng tải chở người, máy vận 

thăng. 
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(Có Chương trình huấn luyện chi tiết đính kèm) 

4. Phương pháp tổ chức thực hiện 

a) Nguồn kinh phí tổ chức khoá huấn luyện: kinh phí từ nguồn chi thường 

xuyên của Trung tâm và nguồn thu học phí của học viên các đơn vị ngoài Trung 

tâm. 

b) Kế hoạch đào tạo chiêu sinh: Ngay sau khi được Cục An toàn lao động 

phê duyệt kế hoạch và giao nhiệm vụ, Trung tâm sẽ phối hợp với Phòng Quản lý 

chất lượng SPHH đặc thù về an toàn lao động gửi “Thông báo chiêu sinh” đến các 

đơn vị có nhu cầu tham dự trong đó nêu rõ chương trình đào tạo, yêu cầu về điều 

kiện trình độ, chuyên ngành đào tạo, thời gian tham gia công tác kiểm định. Thông 

báo chiêu sinh sẽ được gửi đi ít nhất 7 ngày trước ngày khai giảng khoá học. 

c) Kế hoạch tổ chức thi sát hạch 

- Thi lý thuyết:  

Học viên làm bài thi lý thuyết chung và lý thuyết chuyên môn theo hình thức 

trắc nghiệm với thang điểm 100. 

- Hội đồng sát hạch thực hành: 

 Thành lập 02 Hội đồng sát hạch: 

 Hội đồng sát hạch kiểm định viên thiết bị nâng – thang máy: 

 Hội đồng sát hạch kiểm định viên nồi hơi, thiết bị áp lực: 

5. Năng lực tổ chức thực hiện của Trung tâm: 

1. Báo cáo giải trình:  

Trung tâm đảm bảo các điều kiện để tổ chức khoá huấn luyện, bồi dưỡng 

nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo đúng quy định bao gồm: 

- Đảm bảo số lượng học viên mỗi lớp không vượt quá 80 người; 

- Có đủ phòng học phù hợp để tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng và sát hạch lý 

thuyết với diện tích trung bình 3m2/học viên; 

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

viên theo quy trình kiểm định đối với nồi hơi, thiết bị chịu áp lực; thiết bị nâng, 

thang máy, thang cuốn. 

- Có đầy đủ giảng viên thoả mãn yêu cầu quy định tại Hướng dẫn quản lý và 

tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định KTAT lao động ban hành kèm 

theo Quyết định số 168/QĐ-ATLĐ. 

- Có đầy đủ giáo trình huấn luyện và bộ đề thi sát hạch phù hợp theo chương 

trình huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định. 

2. Cam kết đáp ứng các yêu cầu đối với đơn vị thực hiện huấn luyện, bồi 

dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động: 

- Trung tâm được thu học phí và xuất hoá đơn giá trị gia tăng theo quy định 

hiện hành đối với việc cung cấp dịch vụ huấn luyện. Trung tâm cam kết bồi hoàn 
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kinh phí cho học viên trong trường hợp không thực hiện huấn luyện theo đúng quy 

định. 

- Trung tâm cam kết thực hiện huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định 

kỹ thuật an toàn theo đúng kế hoạch đã được duyệt. Nếu có sự thay đổi kế hoạch, 

Trung tâm sẽ báo cáo về Cục An toàn lao động xem xét quyết định. 

- Trung tâm cam kết lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến khoá huấn luyện, 

bồi dưỡng nghiệp vụ theo đúng quy định./. 

6. Nội dung, chương trình huấn luyện  

6.1.  Lý thuyết chung:  

- Đối tượng huấn luyện: áp dụng cho tất cả học viên tham gia huấn luyện 

nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. 

- Nội dung huấn luyện: 

TT Môn học Nội dung huấn luyện Mục tiêu 
Số 

tiết 

1 

Giới thiệu hệ 

thống văn 

bản quy 

phạm pháp 

luật liên quan 

đến hoạt 

động kiểm 

định 

Bộ Luật lao động sửa đổi năm 2013 

Học viên nắm 

được các quy 

định của pháp 

luật liên quan 

đến hoạt động 

kiểm định nói 

chung và các 

quy định đối 

với tổ chức 

hoạt động 

kiểm định, 

quy định đối 

với cá nhân 

làm công tác 

kiểm định nói 

chung và kiểm 

định viên nói 

riêng. 

8 

Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 

tháng 5 năm 2013 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi một số điều của Bộ luật 

lao động về thời giờ làm việc, thời giờ 

nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao 

động. 

Thông tư số 05/2014/BLĐTBXH ngày 

06/3/2014 của Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội ban hành danh mục máy, 

thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về 

an toàn. 

Thông tư số 06/2014/BLĐTBXH ngày 

06/3/2014 của Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội Quy định hoạt động 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 trách 

nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương  

binh và Xã hội. 

Thông tư số 07/2014/BLĐTBXH ngày 

06/3/2014 của Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội ban hành 27 quy trình 

kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 

2 

An toàn thiết 

bị - Đánh giá 

rủi ro 

Giới thiệu TCVN 7301-1:2008, 

TCVN7301-2:2008  An toàn máy-Đánh 

giá rủi ro  

Học viên nắm 

được quy trình 

đánh giá rủi ro 

để từ đó xác 

4 

Nhận biết tình trạng nguy hiểm, vùng 



4 

 

nguy hiểm và các mối nguy hiểm trong 

quá trình kiểm định để xác định các biện 

pháp giảm thiểu rủi ro 

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 

Quy trình đánh giá rủi ro 

3 

Kiểm tra siêu 

âm đo chiều 

dày 

Lý thuyết về sóng siêu âm, phương pháp 

siêu âm đo chiều dày kim loại 

Học viên nắm 

vững cách 

chuẩn máy và 

sử dụng máy 

để đo chiều 

dày kim loại. 

4 

Hướng dẫn sử dụng máy siêu âm chiều 

dày 
4 

Thực hành đo chiều dày trên máy 

4 Thi sát hạch Thi lý thuyết chung 
Đánh giá học 

viên 
4 

  Cộng:  24 

 

6.2.  Nghiệp vụ kiểm định nồi hơi và bình chịu áp lực  

- Đối tượng huấn luyện: Các học viên đăng ký tham dự khóa huấn luyện 

nghiệp vụ kiểm định các đối tượng 1, 2, 4, 5, 6 thuộc Danh mục Thông tư 

05/2014/TT-BLĐTBXH. 

- Nội dung huấn luyện: 

 

TT Môn học Nội dung huấn luyện Mục tiêu 
Số 

tiết 

1 

Nghiệp vụ 

kiểm định 

nồi hơi và 

bình áp lực 

Phân loại, cấu tạo, nguyên lý hoạt động 

của các loại nồi hơi. 

Học viên nắm 

được cấu tạo, 

nguyên lý hoạt 

động của các 

loại nồi hơi, 

bình chịu áp 

lực 

8 
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động các loại 

bình chịu áp lực 

Cấu tạo, nguyên lý hoạt động các thiết 

bị phụ, thiết bị đo lường, cơ cấu bảo vệ 

an toàn. 

Học viên nắm 

được cấu tạo, 

nguyên lý hoạt 

động và cách 

lựa chọn thiết 

bị phù hợp. 

4 

Quy trình kiểm định nồi hơi QTKĐ:06-

2014/BLĐTBXH 

Học viên nắm 

vững trình tự 
8 
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Quy trình kiểm định bình áp lực 

QTKĐ:09-2014/BLĐTBXH 

thực hiện các 

bước, nội dung 

các bước thực 

hiện kiểm định 

và cách xử lý 

kết quả kiểm 

định. 

Các quy trình kiểm định chai: 

QTKĐ:08-2014/BLĐTBXH, 

QTKĐ:17-2014/BLĐTBXH, 

QTKĐ:18-2014/BLĐTBXH 

Thi lý thuyết theo hình thức trắc 

nghiệm 

Đánh giá học 

viên 
4 

Hướng dẫn thực hành bao gồm các nội 

dung:  

1. Hướng dẫn sử dụng thiết bị phục vụ 

kiểm định: 

2. Kiểm định và xử lý kết quả các đối 

tượng theo các quy trình kiểm định 

gồm: nồi hơi theo QTKĐ:04-

2014/BLĐTBXH; bình áp lực theo 

QTKĐ:09-2014/BLĐTBXH; chai áp 

lực theo QTKĐ:08-2014/BLĐTBXH, 

QTKĐ:17-2014/BLĐTBXH và 

QTKĐ:18-2014/BLĐTBXH 

Học viên sử 

dụng thành 

thạo thiết bị 

phục vụ khi 

kiểm định; nắm 

vững nội dung 

và thao tác các 

bước kiểm tra, 

thử nghiệm, 

cách ghi nhận 

kết quả vào 

Phiếu ghi chép 

hiện trường và 

cách xử lý kết 

quả kiểm định. 

12 

Thi thực hành quy trình kiểm định 
Đánh giá học 

viên 
4 

  Công:  40 

 

6.3.  Nghiệp vụ kiểm định hệ thống các thiết bị áp lực  

- Đối tượng áp dụng: các học viên tham gia huấn luyện nghiệp vụ kiểm định 

các đối tượng 3, 7, 8, 9 thuộc Danh mục Thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH. 

- Nội dung huấn luyện: 

TT Môn học Nội dung huấn luyện Mục tiêu 
Số 

tiết 

1 

Nghiệp vụ 

kiểm định hệ 

thống các 

thiết bị chịu 

áp lực 

Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của Hệ 

thống lạnh các loại, hệ thống đường 

ống dẫn khí đốt cố định, đường ống dẫn 

khí y tế, hệ thống dẫn hơi và nước 

nóng; hệ thống điều chế và nạp khí, khí 

hoá lỏng, khí hoà tan; hệ thống cung 

cấp khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) tại nơi 

tiêu thụ. 

Học viên nắm 

được cấu tạo, 

nguyên lý hoạt 

động của các 

hệ thống thiết 

bị chịu áp lực. 

 

12 

Cấu tạo, nguyên lý hoạt động các thiết Học viên nắm 4 
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bị phụ, thiết bị đo lường, cơ cấu bảo vệ 

an toàn. 

được cấu tạo, 

nguyên lý hoạt 

động và cách 

lựa chọn thiết 

bị phù hợp. 

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn 

hệ thống lạnh QTKĐ:05-

2014/BLĐTBXH 

Học viên nắm 

vững trình tự 

thực hiện các 

bước, nội dung 

các bước thực 

hiện kiểm định 

và cách xử lý 

kết quả kiểm 

định. 

12 

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn 

đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại 

QTKĐ:16-2014/BLĐTBXH 

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn 

hệ thống ống dẫn khí y tế QTKĐ:15-

2014/BLĐTBXH 

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn 

hệ thống đường ống dẫn hơi và nước 

nóng QTKĐ:04-2014/BLĐTBXH 

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn 

hệ thống tồn trữ và nạp khí QTKĐ:07-

2014/BLĐTBXH 

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn 

hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hoá lỏng 

tại nơi tiêu thụ công nghiệp QTKĐ:13-

2014/BLĐTBXH 

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn 

hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hoá lỏng 

tại nơi tiêu thụ dân dụng QTKĐ:14-

2014/BLĐTBXH 

Thi lý thuyết theo hình thức trắc 

nghiệm 

Đánh giá học 

viên 
4 

Hướng dẫn thực hành bao gồm các nội 

dung:  

1. Hướng dẫn sử dụng thiết bị phục vụ 

kiểm định: 

2. Kiểm định và xử lý kết quả các đối 

tượng theo các quy trình kiểm định 

gồm: hệ thống đường ống dẫn hơi và 

nước nóng theo QTKĐ:04-

2014/BLĐTBXH;  hệ thống lạnh theo 

QTKĐ:05-2014/BLĐTBXH; hệ thống 

tồn trữ và nạp khí theo QTKĐ:07-

2014/BLĐTBXH; hệ thống cung cấp 

khí dầu mỏ hoá lỏng tại nơi tiêu thụ 

công nghiệp theo QTKĐ:13-

2014/BLĐTBXH; hệ thống cung cấp 

khí dầu mỏ hoá lỏng tại nơi tiêu thụ 

Học viên sử 

dụng thành 

thạo thiết bị 

phục vụ khi 

kiểm định; nắm 

vững nội dung 

và thao tác các 

bước kiểm tra, 

thử nghiệm, 

cách ghi nhận 

kết quả vào 

Phiếu ghi chép 

hiện trường và 

cách xử lý kết 

quả kiểm định. 

12 



7 

 

dân dụng theo QTKĐ:14-

2014/BLĐTBXH; hệ thống ống dẫn khí 

y tế theo QTKĐ:15-2014/BLĐTBXH; 

đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại 

theo QTKĐ:16-2014/BLĐTBXH 

Thi thực hành quy trình kiểm định 
Đánh giá học 

viên 
4 

  Cộng:  48 

 

6.4.  Nghiệp vụ kiểm định thang máy, thang cuốn, băng tải, máy vận 

thăng  

- Đối tượng áp dụng: các học viên tham gia huấn luyện nghiệp vụ kiểm định 

các đối tượng số 20, 21, 22 thuộc Danh mục Thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH. 

- Nội dung huấn luyện:  

 

TT Môn học Nội dung huấn luyện Mục tiêu 
Số 

tiết 

1 

Nghiệp vụ 

kiểm định 

thang máy, 

thang cuốn, 

băng tải, máy 

vận thăng 

Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thang 

máy các loại; thang cuốn; băng tải chở 

người; máy vận thăng nâng người, nâng 

hàng. 

Học viên nắm 

được cấu tạo, 

nguyên lý hoạt 

động của các 

loại thang máy, 

thnag cuốn, 

băng tải, vận 

thăng 

12 

Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các 

cơ cấu, thiết bị an toàn, cảnh báo. 

Học viên nắm 

được cấu tạo, 

nguyên lý làm 

việc, nơi lắp 

đặt các cơ cấu 

và thiết bị an 

toàn 

8 

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn 

thang máy điện  

QTKĐ:03-2014/BLĐTBXH Học viên nắm 

vững trình tự 

thực hiện các 

bước, nội dung 

các bước thực 

hiện kiểm định 

và cách xử lý 

kết quả kiểm 

định. 

8 

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn 

thang máy thuỷ lực 

QTKĐ:25-2014/BLĐTBXH 

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn 

thang máy chở hàng (dumbwaiter) 

QTKĐ:26-2014/BLĐTBXH 

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn 

thang cuốn và băng tải chở người  

QTKĐ:02-2014/BLĐTBXH 

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn 
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máy vận thăng chở hàng có người đi 

kèm: QTKĐ:23-2014/BLĐTBXH 

Thi lý thuyết theo hình thức trắc 

nghiệm 

Đánh giá học 

viên 
4 

Hướng dẫn thực hành bao gồm các nội 

dung:  

1. Hướng dẫn sử dụng thiết bị phục vụ 

kiểm định:… 

2. Kiểm định và xử lý kết quả các đối 

tượng theo các quy trình kiểm định 

gồm: Thang cuốn và băng tải theo 

QTKĐ:02-2014/BLĐTBXH; Thang 

máy điện theo QTKĐ:03-

2014/BLĐTBXH; Máy vận thăng theo 

QTKĐ:23-2014/BLĐTBXH; Thang 

máy thuỷ lực theo QTKĐ:25-

2014/BLĐTBXH; Thang máy chở hàng 

QTKĐ:26-2014/BLĐTBXH; 

Học viên sử 

dụng thành 

thạo thiết bị 

phục vụ khi 

kiểm định; nắm 

vững nội dung 

và thao tác các 

bước kiểm tra, 

thử nghiệm, 

cách ghi nhận 

kết quả vào 

Phiếu ghi chép 

hiện trường và 

cách xử lý kết 

quả kiểm định. 

12 

Thi thực hành quy trình kiểm định 
Đánh giá học 

viên 
4 

  Cộng:  48 

 

6.5.  Nghiệp vụ kiểm định thiết bị nâng 

- Đối tượng áp dụng: các học viên tham gia huấn luyện nghiệp vụ kiểm định 

các đối tượng từ 10 đến 19 thuộc Danh mục Thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH. 

- Nội dung huấn luyện:  

 

TT Môn học Nội dung huấn luyện Mục tiêu 
Số 

tiết 

1 

Nghiệp vụ 

kiểm định 

thiết bị nâng 

các loại 

Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các 

loại cần trục; cầu trục, cổng trục, trục 

cáp, tời điện, xe nâng hàng, xe nâng 

người, bàn nâng, sàn nâng 

Học viên nắm 

được cấu tạo, 

nguyên lý hoạt 

động của các 

loại cần trục; 

cầu trục, cổng 

trục, trục cáp, 

tời điện, xe 

nâng hàng, xe 

nâng người, 

bàn nâng, sàn 

nâng 

24 

Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các Học viên nắm 4 
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cơ cấu, bộ phận và thiết bị an toàn được cấu tạo, 

nguyên lý làm 

việc, nơi lắp 

đặt các cơ cấu 

và thiết bị an 

toàn 

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn 

thiết bị nâng kiểu cầu (cầu trục, cổng 

trục, bán cổng trục, palăng điện) 

QTKĐ:01-2014/BLĐTBXH 

Học viên nắm 

vững trình tự 

thực hiện các 

bước, nội dung 

các bước thực 

hiện kiểm định 

và cách xử lý 

kết quả kiểm 

định. 

12 

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn 

cần trục tự hành  

QTKĐ:19-2014/BLĐTBXH 

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn 

cần trục tháp  

QTKĐ:20-2014/BLĐTBXH 

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn 

xe nâng hàng 

QTKĐ:21-2014/BLĐTBXH 

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn 

xe nâng người 

QTKĐ:22-2014/BLĐTBXH 

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn 

sàn nâng người 

QTKĐ:24-2014/BLĐTBXH 

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn 

bàn nâng QT24 

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn 

Tời điện kéo tải theo phương nghiêng 

QTKĐ:TK-2006-KĐ2 

Thi lý thuyết theo hình thức trắc 

nghiệm 

Đánh giá học 

viên 
4 

Hướng dẫn thực hành bao gồm các nội 

dung:  

1. Hướng dẫn sử dụng thiết bị phục vụ 

kiểm định:… 

2. Kiểm định và xử lý kết quả các đối 

tượng theo các quy trình kiểm định 

gồm: thiết bị nâng kiểu cầu (cầu trục, 

cổng trục, bán cổng trục, palăng điện) 

theo QTKĐ:01-2014/BLĐTBXH; cần 

trục tự hành theo QTKĐ:19-

2014/BLĐTBXH; cần trục tháp theo 

QTKĐ:20-2014/BLĐTBXH; xe nâng 

hàng theo QTKĐ:21-2014/BLĐTBXH; 

xe nâng người theo 

Học viên sử 

dụng thành 

thạo thiết bị 

phục vụ khi 

kiểm định; nắm 

vững nội dung 

và thao tác các 

bước kiểm tra, 

thử nghiệm, 

cách ghi nhận 

kết quả vào 

Phiếu ghi chép 

hiện trường và 

cách xử lý kết 

12 
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QTKĐ:22-2014/BLĐTBXH; sàn nâng 

người theo QTKĐ:24-

2014/BLĐTBXH; bàn nâng theo 

QT24; Tời điện kéo tải theo phương 

nghiêng theo QTKĐ:TK-2006-KĐ2 

quả kiểm định. 

Thi thực hành quy trình kiểm định 
Đánh giá học 

viên 

4 

  Cộng:  60 
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