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KIEMSOAT TAl Lll~LJ

PHIEU DE NGHI BIEN SO~N
PRE DUY_¢T Ap Dl)NG vA LO~I BO TAl LI_¢U
Kinh giri:

- Giam d6c

- Lanh dao chfit lUQTIg
l.D~ ngh] :
D Bien soan moi

/

~ Loai bo
D cfip phat them tid li~u
Ten tai lieu: Cac Quy chuan va Ti~u chuan Vi~t nam duoc vien d~n tai cac tai lieu ky n )
thuat dang ap dung trong H~ thong chat lUQTIg
Trung tam. (44 ta.4J L:;,{ 12
tfvu.k ,
Danh sach dinh kern (a trang sau)
D

lSI'Ap dung tai lieu ben ngoai

Soat xet, sua d6i

r~

Ly do: P~an phoi d@ap dung trong h~ thong chfit 1m;! cua Trung tam.
Nguoi C!_e
nghi,
Ky ten )~
Ngay: 12/05/2017
Dinh Nguyen Minh Trie!
~

2.Phe duy~t d~ nghi
2.1 y kien:
rglD6ng y
2.2 Ngiroi bien soan/scat xet:
2.3. Nguoi tham xet:
2.4. Chu thich:
Nguoi phe duyet
PGD. Le Cong San

3.Tham xet trinh phe duy~t ap d\lllg titi li~u
3.1

Y ki~n:

Khong d6ng y

D

A

" D6ng y trinh phe duy~t

3.2 Chu thich:
Nguai thAmxet
Dinh Nguy~n Minh Tri~t

Ky ten ,
~

~gay:

D

Khong d6ng y
15/05/2017

4.Ph~ du~~t ap d1}ngva phan Ph9i ~ai li~u
D Khong d6ng y
4.1 Y kien:
~ Dong y
4.2 Chu thich:
4.3 Tai li~u co hi~u h,rcap dvng ill ngay:
4.4 Thai h~n xem xet tinh hi~u h,rcclla tai li~u: trong cac Icy h9P xem xet clla lanh d~o.
4.5 Da~ sach phan ph&itai li~u:
··if Phan ph6i qua ph~n mSm cho tfit ca cac chilc danh.
D rhan ph6i ban cUng cho cac chilc danh thea mvc 5 clla TTO1 sa hfru cac ban
so:
Nguai phe duy~t
PGD. Le Cong San
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TRUNG TÂM KĐKTATKV2

THỦ TỤC KIỂM SOÁT TÀI LIỆU

DANH SÁCH TÀI LIỆU ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG VÀ LOẠI BỎ
ST
T

Tên tài liệu

Tài liệu đề nghị áp
dụng

Tài liệu hết
hiệu lực

Tài liệu
viện dẫn

QUY CHUẨN VIỆT NAM
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Quy chuẩn Việt nam về An toàn điện
Quy chuẩn Việt nam về An toàn đường ống dẫn
hơi nước và nước nóng nhà máy điện
Quy chuẩn Việt nam về An toàn cháy cho nhà và
công trình
Quy chuẩn Việt nam về An toàn lao động đối với
dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ
Quy chuẩn Việt nam về tiếp đất cho các Trạm
viễn thông
Quy chuẩn Việt nam về An toàn trong xây dựng
Quy chuẩn Việt nam về An toàn lao động đối với
hệ thống cáp treo vận chuyển người
Quy chuẩn Việt nam về tiếng ồn - Mức tiếp xúc
cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc
Quy chuẩn Việt nam về rung - Mức rung cho
phép tại nơi làm việc

10

Quy chuẩn Việt nam về tiếng ồn

11

Quy chuẩn Việt nam về độ rung

QCVN
01:2008/BCT
QCVN
04:2014/BCT
QCVN
06:2010/BXD
QCVN
09:2012/BLĐTBXH
QCVN
QCVN 09:2010/
09:2016/BTTTT
BTTTT
QCVN 18:2014/BXD
QCVN
19:2014/BLĐTBXH

QT 11

QCVN 24:2016-BYT
QCVN 27:2016-BYT
QCVN
26:2010/BTNMT
QCVN 27 :
2010/BTNMT

QT 28
QT 29

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
1
2
3
4

5

6

7

8
9
10
11
12

TCVN về Mối hàn thép-Mẫu chuẩn để chuẩn
thiết bị dùng cho kiểm tra siêu âm.
TCVN về chất lượng không khí-Những khái
niệm chung-Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN về chất lượng không khí-Những vấn đề
chung-Các đơn vị đo
TCVN về Hàn và các quá trình liên quan–Phân
loại khuyết tật hình học ở kim loại_Phần 1-Hàn
nóng chảy
TCVN về Rung động và chấn động – Rung động
do các hoạt động xây dựng và sản xuất công
nghiệp - Phương pháp đo
TCVN về Yêu cầu chất lượng đối với hàn nóng
chảy kim loại_Phần 1-Tiêu chí lựa chọn mức yêu
cầu chất lượng thích hợp
TCVN về Rung động và va chạm – Rung động
do phương tiện giao thông đường bộ - Giới hạn
cho phép đối với môi trường khu công cộng và
khu dân cư
TCVN về Cần trục–Thiết bị giới hạn và thiết bị
chỉ báo_Phần 1- Yêu cầu chung.
TCVN về Cần trục–Thiết bị giới hạn và thiết bị
chỉ báo_Phần 3-Cần trục tháp
TCVN về Âm học - Mô tả, đo và đánh giá tiếng
ồn môi trường – Phần 1: Các đại lượng cơ bản và
phương pháp đánh giá
TCVN về Hệ thống quản lý chất lượng
Cơ sở và từ vựng
TCVN về Hệ thống quản lý chất lượng – Các
yêu cầu
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TCVN
5873:1995
TCVN
5966:2009
TCVN
5967:1995

TCVN
5114:1990
TCVN
5966:1995

TCVN
6115-1:2015

TCVN 61151:2005

TCVN 75061:2005

QT 29
TCVN 77611:2007
TCVN 77613:2007

TCVN
7878-1:2008
TCVN ISO
9000:2015
TCVN ISO
9001:2015

TCVN
7472:2005
thuộc QT07
QT 29

TCVN
7210:2002
TCVN
7761-1:2013
TCVN
7761-3:2013

QT 27
QT 27

TCVN
6963:2001
TCVN
7506-1:2011

QT 07

QTKĐ 19

QT 28
TCVN ISO
9000:2007
TCVN ISO
9001:2008

STCL;
TT 01; TT02
TT 09
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DO Y TE

eONG BOA xl. HOI eHU NGHiA

VI~T NAM

Bqc lip - TV do - H~nh phuc
S6:

21 12016IIT -BYT

Ha Nr;it ngay 30thang 6 ndm 2016

THONGTU
A' h Q
A
k-y. tbu~"t quoc
t.. gia
• ve
).. heng
~
).
uy c hnan
on
Quy u!n

- Muc ti~p xiic cho pbcp ti~ng An tIJi noi lam viic

f

Can cu Luljt an toim, V? sinh lao agng so 84120J51QH13 ngay 25
thong 6 ndm 2015;
Can cu Luljt tieu chutin va guy chudn

kY

thud:

s6 68120061QHl3

ngay 29 thang 6 niim 2006,'
Can cu Nghi a/nh

86 12712007/ND-CP

ngay OJ thdng 8 ndm 2007

cua Chinh phis quy dinh chi tdt thi hanh mr;t s6 iJiJu cua Luat lieu chudn
va quy chudn kjf thug!;

s6 63120121ND-CP ngay

311812012 cua Chinh
phu quy dinh chtfc nang, nhi?m v~, quyJn hq,nva ca cdu t6 chuc cfta Dr; F
Can cu Nghi dinh

,

te;
Theo

ilJ ngh! cua Cl:lC truimg

C~IC Quem ZV moi

truong y

ti;

B6 trU'OngBr; Y ti ban hanh Thong ttf quy iJjnh quy chudn kY thutjt
qu6c gia v€ tiing

6n - Muc tiJp xuc cho plUdP

tiing

6n t(1i nai lam vifC.

A
k'"
" gla
. ve" t't..
).
.f)').
leu..1 Quy·hc uan
y th u~"t quoc
leng on

Ban hann kern tneo Thong tU' m\y QCVN
chuin
noi

ky thu~t quae

I/J. . .120 16/BYT

- Ql.lY

gia vS ti~ng an - Mue ti~p xuc cho phep ti~ng 6n t~i

lam vi~c.
Bi@u2. Biiu IlfCfhi hitnb
Thong tu nay co hi~u19c tit ngay 01 tnang 12 natn 2016.

----------------------------------------------------

.

Di~u3. Tnich nhiem thi hanh
CijC wOng C\lC Quan

ly mol tnreng

y t~, Vv tnrong, Cue tnrong,
Tang cue tnrong cac Vu, Cue, Tang C\lC thuQc BQ Y t~,Thu tnrong cac co
quan, don vi tlV'C thuQc BQ, Giaea aac Sa Y tS cac tinh, thanh ph8 true
thuQc trung uong va Thu tnrong co quan y

nhi~m thi hanh Thong

ttl nay.

tS

cac BQ, nganh chiu trach

I.

Nit; nh(in:
- VPCP (VI,IKGVX, Ceng bao, cang TIDT CP);
- Cac BQ. C(i quan ngang BQ. CCYquan thuQCCP;
- 89 Ttr phap (C\lC Ki~ ira VBQPPL);

KT. ~O TRl.[ONG 111
THU TRUONG ~

-Bo tn.r6ng(d8 bao cao);

- Cac d(JU vi thuQc BQ Y te;
- UBND cac tlnh, thanh phd true thuQc TW;
- $6' Y t~ cae tinh, th3n.bpbd trvc thuQc TW;
- Ttung tlhn YTOP cae flnb, thanh phd ttv'c thuoc TW;
- Trung tAm BVSKLD&MT cac tinh, thanh phd uvc
thuQcTW;
- 13ng O\lc Tieu chuAndo hrang cbit IUQnS (de ding ~);
- CAngth6ng tin dien tic B9 Y t~;
- LU'u:VT, K2DT, PC, MT.

.-~~S:~~~--rJNguy~n Thanb Long

