
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HỒ SƠ NĂNG LỰC CON NGƯỜI 
 Tên và địa chỉ của nhà sản xuất 

 Mã hiệu, năm sản xuất 

 Tải trọng định mức cho phép 

 Bản vẽ sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động, các kích 

thước của thiết bị và các đặc trưng kỹ thuật chính của 

hệ thống 

 Các tiêu chuẩn áp dụng của xe nâng hàng 

 Bản vẽ lắp các cụm cơ cấu và bộ phận đi kèm của xe nâng 

hàng như: càng nâng hạ, sàn mang tải, bộ phận nối dài... 

 Bản vẽ tổng thể xe nâng hàng có ghi các kích thước và 

thông số chính 

 Quy trình kiểm tra và thử tải, quy trình xử lý, khắc phục 
sự cố, chế độ kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ 

 Hướng dẫn sử dụng, vận hành 

 Người chịu trách nhiệm quản lý kỹ thuật 

 Người quản lý vận hành xe nâng 

 Phải được huấn luyện về nghiệp vụ mình đảm 
nhận; được huấn luyện ATLĐ theo luật 
ATVSLĐ 

 

 Được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng 
 

 Chu kỳ kiểm định là 03 năm một lần  

 Thời hạn kiểm định có thể rút ngắn nếu nhà chế 
tạo hoặc đơn vị sử dụng yêu cầu 

 Hồ sơ liên quan đến chứng nhận hợp quy 

 Phải được đào tạo cấp chứng chỉ vận hành xe 
nâng hàng (Luật nghề/ Đơn vị  có đủ năng lực) 
và phải được đào tạo ATLĐ (Thẻ ATLĐ nhóm 
3) theo luật ATLĐ. 

 

XE NÂNG HÀNG 

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN 

https://www.isosolutions.net 
QCVN 25:2015/BLĐTBXH Quy chuẩn quốc gia về an toàn lao động đối với xe nâng 

hàng sử dụng động cơ có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên 

Note: Lưu ý phần đối tượng và phạm vi áp dụng áp dụng của quy chuẩn  

 Người vận hành 

Note: Phục vụ việc kiểm định và vận hành an toàn  
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