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II. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

1

Kiểm định kỹ thuật an toàn các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

KIỂM ĐỊNH
KỸ THUẬT
AN TOÀN LAO ĐỘNG

theo quy định tại Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015 và
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 KTATLĐ, huấn luyện
ATVSLĐ và quan trắc môi trường lao động, gồm:

• Nồi hơi, nồi đun nước nóng.
• Nồi gia nhiệt dầu.
• Hệ thống đường ống dẫn hơi nước,
nước nóng.
• Bình chịu áp lực.
• Bể (xi téc) và thùng dùng để chứa,
chuyên chở khí hoá lỏng.
• Chai áp lực các loại.
• Hệ thống cung cấp, hệ thống điều
chế, hệ thống nạp khí nén, khí hóa
lỏng, khí hòa tan.
• Hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố
định, hệ thống đường ống công
nghệ, hệ thống đường ống dẫn khí
y tế.
• Hệ thống lạnh các loại.
• Cần trục các loại: Cần trục ô tô, cần
trục bánh hơi, cần trục bánh xích,
cần trục tháp, cần trục đường sắt,
cần trục chân đế.
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• Cầu trục: Cầu trục lăn, cầu trục treo.
• Cổng trục: Cổng trục, nửa cổng trục.
• Pa lăng điện; palăng kéo tay có tải trọng từ 1.000kg trở lên.
• Tời điện dùng để nâng tải, kéo tải theo phương nghiêng; bàn
nâng; sàn nâng; sàn nâng dùng để nâng người; tời nâng
người làm việc trên cao.
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THỬ NGHIỆM,
KIỂM TRA
KHÔNG PHÁ HỦY

• Xe nâng hàng; xe nâng người

• Thử nghiệm tải trọng các thiết bị nâng chuyển,
container, cáp, xích, giàn giáo xây dựng, sàn biểu
diễn v.v...

• Máy vận thăng nâng hàng;

• Thử nghiệm áp suất các thiết bị chịu áp lực.

• Thang máy các loại; thang cuốn; băng tải chở người.

• Kiểm tra không phá hủy (siêu âm, chụp ảnh bức xạ,
kiểm tra bột từ, bột thẩm thấu v.v...) các kết cấu kim
loại và mối hàn.

• Sàn biểu diễn di động.
• Trò chơi mang theo người lên cao.
• Hệ thống cáp treo vận chuyển người.
• Kiểm định, kiểm tra an
toàn hệ thống chống
sét.
• Kiểm định an toàn hệ
thống điện.
• Kiểm định an toàn các
thiết bị công nghiệp và
dân dụng.

• Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm số
04/LĐTBXH-GCN do Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội cấp ngày 31/01/2018.
• Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm số
3403/GCN-BCT do Bộ Công thương cấp ngày 01/9/2017.
• Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử
nghiệm số 80/TĐC-HCHQ do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng, Bộ Khoa học - Công nghệ cấp.
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KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN
PHƯƠNG TIỆN ĐO LƯỜNG

• Kiểm định/hiệu chuẩn áp kế.

GIÁM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG
SẢN PHẨM HÀNG HÓA

• Giám định số lượng, chất sản phẩm hàng hoá là các

• Hiệu chuẩn nhiệt kế.

thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động,

• Kiểm định, hiệu chuẩn đồng hồ đo lưu lượng khí.

bao gồm nồi hơi, các loại thiết bị chịu áp lực, thiết bị
nâng hạ, thang máy, thang cuốn, cáp treo.

• Thử nghiệm van an toàn.

giám định số 3404/GCN-BCT do Bộ Công
thương cấp ngày 01/9/2017.
• Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
giám định số 05/LĐTBXH-GCN do Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội cấp ngày

• Hiệu chuẩn cần xiết lực, loadcell.
• Quyết định về việc chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử
nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường số 2067/QĐ-TĐC do Tổng
cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Bộ khoa học công nghệ
cấp ngày 29/12/2017 (Ký hiệu dấu kiểm định N150).
• Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn,
thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường số 3570/TĐC-ĐL do
Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Bộ khoa học công
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• Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

nghệ cấp ngày 29/12/2017 (Số đăng ký: ĐK62).
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31/01/2018.

HUẤN LUYỆN
AN TOÀN,
VỆ SINH LAO ĐỘNG

• Số đăng ký dấu nghiệp vụ có mã số 41
000063 theo Công văn chấp thuận số
8626/TB-SCT ngày 27/9/2013 do Sở
Công thương TP.HCM cấp.

• Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao
động, cán bộ chuyên trách an toàn, vệ sinh lao động,
cán bộ quản lý, chủ doanh nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng
nâng cao trình độ người vận hành máy móc, thiết bị có
yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ theo quy định tại Nghị

CHỨNG NHẬN
HỢP CHUẨN, HỢP QUY

định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.
• Đào tạo lại, bồi dưỡng
• Giấy CN Đăng ký lĩnh vực hoạt động
chứng nhận số 1826/TĐC-HCHQ do
TCĐLCL cấp ngày 01/11/2013. (Số đăng ký
53/CN).
• Quyết định về việc chỉ định tổ chức chứng
nhận sự phù hợp đối với sản phẩm hàng
hóa nhóm 2 số 401/QĐ-BCT do Bộ Công
thương cấp ngày 27/01/2016.

• Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy cho mẫu sản phẩm
hoặc sản phẩm là thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về
an toàn lao động, bao gồm: nồi hơi; bình chịu áp lực;
hệ thống lạnh; thiết bị nâng; thang máy; thang
cuốn, băng tải chở người...

• Quyết định về việc chỉ định tổ chức chứng
nhận hợp quy số 265/QĐ-ATLĐ do Cục An
toàn lao động - Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội cấp ngày 24/6/2016.

nâng cao trình độ công
nhân cơ khí, điện, hàn áp
lực; sát hạch quy trình
hàn, sát hạch cấp chứng
chỉ thợ hàn.
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• Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động
dịch vụ Huấn luyện An toàn Lao động, Vệ
sinh Lao động số 10/2014GCN ngày
21/4/2014 do Cục An toàn lao động, Bộ
Lao động – Thương binh và Xã hội cấp.

TƯ VẤN, GIÁM SÁT

• Giám sát an toàn lao động trên công trường xây dựng.
• Thẩm định thiết kế và giám sát quá trình chế tạo, lắp đặt
các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
• Thẩm định quy trình hàn.
• Hỗ trợ lập hồ sơ kỹ thuật.
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III. NĂNG LỰC

1

NĂNG LỰC CON NGƯỜI
CISR có đội ngũ kiểm định viên, chuyên viên kỹ thuật, kỹ thuật viên với gần 170 người có
trình độ đào tạo là kỹ sư, thạc sĩ tốt nghiệp từ những trường đại học danh tiếng trong và
ngoài nước, đã trải qua nhiều năm công tác trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn; huấn
luyện an toàn, vệ sinh lao động; chứng nhận sự phù hợp; thử nghiệm, hiệu chuẩn và các
dịch vụ liên quan; có kinh nghiệm thực tiễn phong phú và được đào tạo, huấn luyện bài bản
bởi các chuyên gia uy tín trong và ngoài nước.
Với mục tiêu, phương châm “Khách quan - Chuyên nghiệp - Chuẩn xác” CISR luôn luôn chú
trọng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm định, huấn luyện kỹ thuật an toàn, chứng
nhận, thử nghiệm, hiệu chuẩn và các dịch vụ liên quan khác. Thường xuyên tổ chức bồi
dưỡng nghiệp vụ, tổ chức tham quan học tập và trao đổi kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ,
kiểm định viên, kỹ thuật viên và nhân viên nhằm đảm bảo các yếu tố về chuyên môn, nghiệp
vụ để phục vụ khách hàng một cách có hiệu quả, chất lượng, uy tín nhất; đảm bảo chất
lượng, không để xảy ra sai sót do nguyên nhân nghiệp vụ gây nguy hiểm cho người lao động.

2

CISR có 109 kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động đã được Bộ Lao động - Thương binh và
Xã hội, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ kiểm định viên KTAT; có 39 giảng viên
huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp chứng
chỉ.
(Danh sách đính kèm)

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
CISR đã xây dựng và duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế
gồm:
• Hệ thống quản lý chất lượng kiểm định, giám định theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17020:
2012: Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với hoạt động của tổ chức tiến hành giám định,
kiểm định. Chứng chỉ công nhận số hiệu VIAS 017 do Văn phòng công nhận chất lượng,
Bộ Khoa học Công nghệ cấp.
• Hệ thống quản lý chất lượng thử nghiệm, hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC
17025:2007: Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn do Văn
phòng công nhận chất lượng, Bộ Khoa học Công nghệ cấp. Chứng chỉ công nhận số hiệu
VILAS 553.
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NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ KỸ THUẬT
CISR đã xây dựng và ứng dụng Phần mềm quản lý thông tin kiểm định kỹ thuật an toàn; huấn
luyện an toàn, vệ sinh lao động; giám định, thử nghiệm, hiệu chuẩn để kiểm soát chất lượng
dịch vụ cung cấp cho khách hàng, hỗ trợ khách hàng trong việc quản lý thông tin liên quan
đến kiểm định, huấn luyện an toàn lao động. CISR sẽ cấp tài khoản cho khách hàng có nhu
cầu để khách hàng theo dõi, quản trị được hồ sơ quản lý thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về
an toàn lao động tại địa chỉ www.giamdinh.vn
CISR trang bị đầy đủ các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại được nhập khẩu từ các nước tiên tiến
như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, để đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm
định, giám định, thử nghiệm, hiệu chuẩn, gồm:
• Ampe kìm.
• Áp kế mẫu, áp kế kiểm tra các loại.
• Bơm thử thủy lực.
• Búa kiểm tra.
• Cân (điện tử) khối lượng.
• Dụng cụ, phương tiện kiểm tra kích thước hình học.
• Kìm kẹp chì.
• Lực kế hoặc cân treo.
• Máy cân van an toàn, áp kế.
• Máy đo độ căng cáp, tải thử.
• Máy đo tốc độ.
• Máy trắc địa (kinh vĩ và thủy bình).
• Thiết bị đo cường độ ánh sáng.
• Thiết bị đo điện trở cách điện.
• Thiết bị đo điện trở tiếp địa.
• Thiết bị đo điện vạn năng.
• Thiết bị đo độ ồn.
• Thiết bị đo khoảng cách.
• Thiết bị đo nhiệt độ.
• Thiết bị đo vận tốc dài, vận tốc vòng.
• Thiết bị hút chân không.
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• Thiết bị kiểm tra bên trong bằng phương pháp nội soi.

5

• Thiết bị kiểm tra chiều dày kim loại bằng phương pháp siêu âm.
• Thiết bị kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp bột từ.
• Thiết bị kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp nội soi.
• Thiết bị kiểm tra phát hiện rò rỉ khí.
• Thiết bị làm sạch bên trong chai.

• Quyết định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn
lao động số 246/QĐ-ATLĐ do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cấp ngày
20/6/2016.
• Quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn
lao động số 4634/QĐ-BCT do Bộ Công thương cấp ngày 12/12/2017.

• Thiết bị tháo lắp van chai.
• Thiết bị thử giãn nở thể tích.

• Quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn
lao động, vệ sinh lao động số 49/QĐ-ATLĐ do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
cấp ngày 22/4/2014.

• Thiết bị thử kín chai.
• Thiết bị thử thủy lực chai.
• Thiết bị xử lý khí dư trong chai.

• Quyết định về việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy số 265/QĐ-ATLĐ do Bộ Lao
động-Thương binh và Xã hội cấp ngày 24/6/2016.

• Thiết bị thử nghiệm tải trọng treo.

4

NĂNG LỰC PHÁP LÝ

• Thiết bị thử kéo cáp.

• Quyết định về việc chỉ định tổ chức chứng nhận sự phù hợp đối với sản phẩm hàng
hóa nhóm 2 số 401/QĐ-BCT do Bộ Công thương cấp ngày 27/01/2016.

NĂNG LỰC KINH NGHIỆM
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

• Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận số 1826/TĐC-HCHQ do Bộ
Khoa học và Công nghệ cấp ngày 01/11/2013.

SỐ NĂM KINH NGHIỆM

• Kiểm định kỹ thuật an toàn

24 năm

• Kiểm tra không phá hủy các kết cấu kim loại và mối hàn

24 năm

• Thẩm định thiết kế thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn

24 năm

• Giám sát chế tạo, lắp đặt thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn

24 năm

• Sát hạch, cấp chứng chỉ thợ hàn áp lực

24 năm

• Kiểm tra hệ thống chống sét

24 năm

• Kiểm tra kỹ thuật an toàn hệ thống điện hạ áp

24 năm

• Kiểm định van an toàn

24 năm

• Kiểm định hệ thống cáp treo chở khách

24 năm

• Kiểm định kỹ thuật an toàn công trình vui chơi công cộng

15 năm

• Thử nghiệm khả năng chịu tải, chịu áp lực

24 năm

• Huấn luyện an toàn lao động

24 năm

• Hiệu chuẩn, kiểm định áp kế

12 năm

• Kiểm tra các thông số an toàn bảo vệ môi trường

10 năm
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• Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm số 3403/GCN-BCT do Bộ Công
thương cấp ngày 01/9/2017
• Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm số 3404/GCN-BCT do Bộ Công
thương cấp ngày 01/9/2017.
• Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm số 80/TĐC-HCHQ do Bộ Khoa học
và Công nghệ cấp ngày 01/9/2017.
• Quyết định về việc chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện
đo, chuẩn đo lường số 2067/QĐ-TĐC do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày
29/12/2017.
• Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm
phương tiện đo, chuẩn đo lường số 3570/TĐC-ĐL do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp
ngày 29/12/2017.
• Quyết định về việc công nhận Tổ chức giám định số 472.2017/QĐ-VPCNCL do Bộ
Khoa học và Công nghệ cấp ngày25/09/2017 (Số hiệu VIAS 017).
• Quyết định về việc công nhận Phòng thí nghiệm số 249.2015/QĐ-VPCNCL do Bộ
Khoa học và Công nghệ cấp ngày 08/7/2015 (Số hiệu VILAS 553).
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IV. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:
1. TRỤ SỞ CHÍNH
ĐC: Lầu 6, Tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM
ĐT: (028) 38 275 301 / 302 / 303 - Fax: (028) 38 275 300
Email: info@kiemdinh.vn

GIÁM ĐỐC

2. TRẠM KIỂM ĐỊNH ĐÔNG SÀI GÒN
ĐC: Lầu 6, Tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM
ĐT: (028) 38 208 095 - 38 208 096
Email: info.dsg@kiemdinh.vn

Phó Giám đốc

Phòng Tổ chức
Hành chính

3. TRẠM KIỂM ĐỊNH TÂY SÀI GÒN
ĐC: 20-20A Bàu Cát 2, P.14, Quận Tân Bình, TP.HCM
ĐT: (028) 39 493 147 - 39 493 148 - Fax: (028) 39 493 146
Email: info.tsg@kiemdinh.vn

Phó Giám đốc

Phòng Kế toán
Tài vụ

4. TRẠM KIỂM ĐỊNH LINH TRUNG
ĐC: Lô 108, KCX Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM
ĐT: (028) 38 965 873 - Fax: (028) 37 242 917
Email: info.ltr@kiemdinh.vn
• Bộ phận thường trú tại Nha Trang:
Số 203 Lê Hồng Phong, Phước Hòa, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 3 883 099 - Fax: (0258) 3 883 139

Phòng Kỹ thuật
Chất lượng

5. TRẠM KIỂM ĐỊNH VŨNG TÀU
ĐC: Đường số 3, KCN Đông Xuyên, P. Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu.
ĐT/Fax: (0254) 3 592 665
Email: info.vta@kiemdinh.vn
Bộ phận
Kiểm định
Lọc hoá
dầu
Nghi Sơn

Trạm
Kiểm
định
Đông
Sài Gòn

Trạm
Kiểm
định
Tây
Sài Gòn

Trạm
Kiểm
định
Linh
Trung

Bộ phận
thường
trú
tại TP.
Nha Trang

Trạm
Kiểm
định
Vũng
Tàu

Trạm
Kiểm
định
Miền
Tây

Trạm
Kiểm
định
Miền
Bắc

6. TRẠM KIỂM ĐỊNH MIỀN TÂY
ĐC: Lô 16A2, đường Trục Chính, KCN Trà Nóc, Quận Bình Thủy ,TP. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3 740 223 - Fax: (0292) 3 822 987
Email: info.mta@kiemdinh.vn

Trung tâm
Huấn luyện
và
Giám sát
ATLĐ

7. TRẠM KIỂM ĐỊNH MIỀN BẮC
ĐC: Số 49 ngõ 25 phố Bùi Huy Bích, P. Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
ĐT: (024) 35 665 996 - Fax: (024) 35 666 575
Email: info.mba@kiemdinh.vn
• Bộ phận thường trú tại Vinh:
Tầng 4, Tòa nhà Mai Linh, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An
ĐT: (0238) 3 843 678 - 0977 907 283 - Fax: (0238) 3 841 456
Email: info.mtr@kiemdinh.vn

Bộ phận
thường
trú
tại TP.
Vinh

8. TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
ĐC: Lầu 6, Tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM
ĐT: (028) 38 275 304 - Fax: (028) 38 275 304
Email: huanluyen@kiemdinh.vn
9. BỘ PHẬN KIỂM ĐỊNH LỌC HOÁ DẦU NGHI SƠN
ĐC: Khu A, KCN Lễ Môn, TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa
ĐT: (023) 7 322 939
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