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  Số : 67/2008/QĐ-BLĐTBXH 

CỘNG HOÀ XÃ H ỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - tự do – Hạnh phúc 
______________________________________ 

            Hà Nội, ngày 29  tháng 12  năm 2008 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành quy trình kiểm ñịnh kỹ thuật an toàn nồi hơi, bình chịu áp lực, hệ 
thống lạnh, hệ thống ñiều chế nạp khí, chai chứa khí và ñường ống dẫn hơi 

nước, nước nóng. 
____________________________________ 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H ỘI  

Căn cứ Nghị ñịnh số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính 
phủ quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao ñộng 
Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị ñịnh 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều của Bộ luật Lao ñộng về an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng; 
Nghị ñịnh 110/2002/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều 
của Nghị ñịnh 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 02 năm 2008 của 
Bộ Lao ñộng – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thủ tục ñăng ký và kiểm ñịnh các 
loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng; 

Theo ñề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao ñộng, 
 
 QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này các Quy trình kiểm ñịnh kỹ thuật 
an toàn máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng sau: 

 
1. Đường ống dẫn hơi nước, nước nóng Quy trình kiểm ñịnh kỹ thuật an toàn 

(QTKĐ 04-2008 ); 
2. Hệ thống lạnh - Quy trình kiểm ñịnh kỹ thuật an toàn (QTKĐ 05-2008); 
3. Nồi hơi - Quy trình kiểm ñịnh kỹ thuật an toàn ( QTKĐ 06-2008); 
4. Hệ thống ñiều chế và nạp khí - Quy trình kiểm ñịnh kỹ thuật an toàn 

(QTKĐ 07-2008);  
5. Chai chứa khí - Quy trình kiểm ñịnh kỹ thuật an toàn (QTKĐ 08-2008); 
6. Bình chịu áp lực - Quy trình kiểm ñịnh kỹ thuật an toàn (QTKĐ 09-2008). 
 



  

Điều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ñăng công 
báo. 

Bãi bỏ Quyết ñịnh số 2013/2005/QĐ- BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 
2005 của Bộ trưởng Bộ Lao ñộng Thương binh và Xã hội ban hành quy trình kiểm 
ñịnh kỹ thuật an toàn các máy, thiết bị, vật tư các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về 
an toàn lao ñộng.       

 
Điều 3. Cục trưởng Cục An toàn lao ñộng, Giám ñốc các Trung tâm kiểm ñịnh 

kỹ thuật an toàn của các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
chịu trách nhiệm thực hiện Quyết ñịnh này./. 

 
                                                                      

 
Nơi nhận:          
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 
TƯ; 
- Viện kiểm sát Nhân dân tối cao;  
- Tòa án Nhân dân tối cao; 
- Văn phòng TƯ Đảng; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Cơ quan Trung ương của các ñoàn thể;  
- Các tổ chức kiểm ñịnh kỹ thuật an toàn; 
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;                                
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư  pháp); 
- Công báo; Website Chính phủ; 
- Bộ LĐTBXH: BT, các TT, các ñơn vị trực 
thuộc; 
- Lưu VT,  Cục ATLĐ(07).                           
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