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1. GIỚI THIỆU CHUNG (GENERAL INTRODUCTION):  

1.1 Về INSATEST Group (About INSATEST Group):  

- TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH MÁY THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP được thành lập 

theo Quyết định số  09.03/2017/QĐ-VN, ngày 9/3/2017 của Giám đốc Công ty CP 

an toàn và môi trường Việt Nam (INSATEST established under Decision No. 09.03 / 

2017 / QD-VN, March 9, 2017 of the Director of Vietnam Safety and Environment 

Joint Stock Company). 

Trụ sở chính: 34 đường 9, Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM (Head office: 34 Road 

9, Tang Nhon Phu B, District 9, Ho Chi Minh City). 

- CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN VÀ KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHIỆP được 

thành lập theo sư đồng nhất của các thành viên trong Trung tâm Kiểm Định Máy 

Thiết Bị Công Nghiệp. Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam, 

phù hợp với các quy định theo Nghị Định 105/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của thủ 

tướng chính phủ Việt Nam để được xin chức năng hoạt động hiệu chuẩn và kiểm 

định phương tiện đo lường, chuẩn đo lường (INDUSTRIAL ADJUSTMENT AND 

AUDIT COMPANY LIMITED was established by the unity of members in the 

INSATEST. Having legal status in accordance with the laws of Vietnam, in 

accordance with the provisions of Decree 105/2016 / ND-CP, July 1, 2016 by the 

Prime Minister of Vietnam to apply for the function of calibration and verification. 

measurement, measurement standards). 

Trụ sở chính: 34 đường 9, Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM (Head office: 34 Road 

9, Tang Nhon Phu B, District 9, Ho Chi Minh City) 

1.2 Hồ sơ pháp lý (Legal documents):  

- INSATEST đã được Cục An Toàn Lao Động - Bộ Lao Động Thương Binh và Xã 

Hội thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an 

toàn theo Quyết định số 1747/QĐ-LĐTBXH, ngày 7 tháng 11 năm 2017 (INSATEST 

has been assessed by the Department of Labor Invalids and Social Affairs and 

granted a certificate of eligibility for safety technical inspection under Decision No. 

1747 / QD-LDTBXH, November 7 2017). 

- Giấy đăng ký doanh nghiệp số 0105316145-001 do Sở kế hoạch và đầu tư TP.Hồ Chí 

Minh cấp ngày 28/3/2017 (Business registration number 0105316145-001 issued by 

Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on March 28, 2017).  
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- Chứng chỉ ISO 9001 : 2008 (ISO 9001: 2008 certificate). 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động 

(Certificate of eligibility for work safety training services). 

- Chứng chỉ Kiểm tra không phá hủy (NDT) (Non-destructive test certificate). 

- Chứng chỉ OSHA 18001.2007 (OSHA Certificate 18001/2007) 

- Chứng nhận giám sát thi công xây dựng công trình (Construction supervision 

certificate).  

- INSATEST được Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng – Bộ Khoa Học 

và Công Nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm/ hiệu chuẩn/ 

kiểm định số 3439/TĐC-ĐL, ngày 26/11/2018(INSATEST is granted the Certificate 

of registration for testing / calibration / verification by the Directorate For 

Standards, Metrology And Quality - Ministry of Science and Technology No. 3439 / 

TĐC-ĐL, on November 26, 2018)  

- Số đăng ký: ĐK 387 (Registration number: ĐK 387) 

- Giấy đăng ký doanh nghiệp số 0315388227 do Sở kế hoạch và đầu tư TP.Hồ Chí 

Minh cấp ngày 14/11/2018 (Business Registration Certificate No. 0315388227 

issued by Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on 11/14/2018).  

Nhân viên của Công ty có đầy đủ kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ cũng như có 

Chứng chỉ hành nghề từ những Trung tâm có uy tín như Trung tâm tiêu chuẩn đo lường 

chất lượng 3 (Quatest3) – Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng; Cục Giám định 

nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây Dựng; Cục an toàn lao động – Bộ 

Lao Động Thương Binh và xã Hội (Employees of the Company have full professional 

experience as well as practicing certificates from reputable Centers such as Quality 

Measurement Standards Center 3 (Quatest3) - Directorate For Standards, Metrology 

And Quality; Department of State Inspection of construction work quality - Ministry of 

Construction; Department of Occupational Safety Invalids and Social Affairs).  

2. Phương tiện phục vụ thử nghiệm/ hiệu chuẩn/ kiểm định (Test/ calibration/ inspection 

facilities). 

Mã hiệu 

Model 
Phạm vi đo 

Range 
Khả năng đọc 

(resol)  
Cấp/ Độ chính 

xác (Accuracy)  
Số chế tạo  

(serial) 
Số GCN 

hiệu chuẩn 

Ngày hiệu 

chuẩn 

(Calibration) 

TH-ME-

065 

(-20 ÷ 150) oC; 

( 20 ÷ 95) %RH 

0,1 oC; 

0,1%RH 

±0,1oC;  

±2%FS (%RH) 
Z095166 01665 18/10/2021 

W600 (-60 ÷ 600) oC 0,1 oC 0,2% 1810021 04-8 18/10/2021 

W1400 (300 ÷ 1400) oC 0,1 oC 0,2% 1810245 04-9 18/10/2021 

SPMK700 Đến 600 bar 1 pa ± 0,05% FS 700180221 8129 30/09/2021 
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LEICA D5  (0,05÷200) m 0,1 mm ± 1 mm 1150378 04-6 30/04/2021 

Mitutoyo, 

543-490B 
0 – 50.8mm 0,001 mm ± 0,005 mm 50131288 04-4 30/04/2021 

Elitech RC-

4HC 

(-30 ÷ 60) oC; 

( 0 ÷ 95) %RH 

0,1 oC; 

0,1%RH 

±0,5 oC;  

±2,5 %RH 
/ A2160 18/10/2021 

Tên thiết bị Model Serial Thang đo max Nhà chế tạo 

Máy đo 3 cọc  Kyoritsu 4105A E8137958 2000   Kyoritsu – Thái Lan 

Ampe kìm  Kyoritsu KEW2200 E8136087 400 A Kyoritsu – Thái Lan 

Ampe kìm  APECH AC-287  161 400 A Taiwan 

Cân điện tử  RON 20T 220410282 20 tấn RON – Đức 

Thước dây  LUXTOP / 5m / 

Máy đo cách điện Kyoritsu 3005 1150378 2000 MΩ Kyoritsu – Nhật Bản 

Máy đo khoảng cách  Leica D5 1084621028 200m Leica – Áo 

Máy siêu âm bề dày  HUATEC TG-8812 N575872 225 mm Huatec – Đài Loan 

Kìm kẹp cảm ứng 

(đo điện trở đất mạch 

vòng) 

Kyoritsu 4200 8033280 2000 Ω Kyoritsu – Nhật Bản 

Gông  từ MP-A 2L MP 3436 / KOREA 

Áp kế  Bourdon / 0÷160 bar Yamaki 

Áp kế  Bourdon / 0÷16 bar Hawk 

Kinh vĩ Nikon  716086 Đo góc: ± 10” Germany 

Thước kẹp  MITUTOYO 50131288 150 mm Nhật Bản 

Thước kẹp  MITUTOYO 101942 150 mm Nhật Bản 

Máy đo tốc độ DT-2236 N471658 99 999 rpm Taiwan 

Thiết bị đo nhiệt độ Center 350 170309992 500 0C Taiwan 

Máy đo chất lượng 

điện năng  
ETCR5000 50100022 1000V China 

Máy siêu âm đo 

lưu lượng chất lỏng 
Flowmeter UF19006 25mm~2000mm China 

Máy kiểm tra rò rỉ 

khí 
 020521QC 

/ 
 

Máy nội soi    / Japan 

Máy đo điện vạn 

năng 
 SP-110 

2000 MΩ; 400 A 
 

Thiết bị đo độ ồn   N498746 35~130 dB  

Thiết bị đo cường độ 

ánh sáng 
 2105977 

0,1~200.000 Lux 
 

Cân điện tử Ron2501  250611475/10338 50 ton Isarel 

Máy đo đa khí  SENKO SP12C7 SH0818055 O2; CO; H2S; LEL Korea 

Áp kế mẫu  SPMK700 700180221 600 BAR  China  

Máy toàn đạc  NTS 332r4 133932 

Reflectorless: 400 m 

(0,5%) 

Single prism: 5 km. 

Angle Accuracy: 2” 

China  
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Overhead brigde load test  

3. Duy trì hệ thống ISO/IEC 17025-2017 (Maintain ISO / IEC 17025-2017 system). 

ISO/IEC 17025 (phiên bản mới nhất hiện nay là ISO/IEC 17025:2017) có tên gọi đầy đủ 

là Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (General 

Requirements for the competence of testing and calibration laboratories). ISO/IEC 

17025:2017 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng áp dụng chuyên biệt cho phòng 

thử nghiệm và hiệu chuẩn, do tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa ISO (International 

Organization for Standardization) ban hành. 

Đây là tiêu chuẩn được tích lũy kinh nghiệm nhiều năm trong việc tìm kiếm một chuẩn 

mực chung cho hệ thống quản lý dành cho các phòng thử nghiệm/ hiệu chuẩn nhằm đảm 

bảo kết quả đo lường/thử nghiệm đạt được kết quả tin cậy nhất (This is the standard that 

has accumulated many years of experience in finding a common standard for 

management systems for laboratories / calibrations to ensure the most measurable 

results / test results). 

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 được thiết kế để hợp nhất với tiêu chuẩn ISO 9001 – hệ 

thống quản lý chất lượng, vì vậy tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 không chỉ đưa ra các yêu 

cầu để quản lý và đảm bảo năng lực kỹ thuật mà còn bao gồm những quy định về hệ 

thống quản lý chất lượng để đạt được khả năng đưa ra những kết quả đo lường/ thử 

nghiệm tin cậy cao và được quốc tế thừa nhận (Standard ISO / IEC 17025 is designed to 
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integrate with ISO 9001 - quality management system, so ISO / IEC 17025 not only 

provides requirements to manage and ensure technical capacity. It also includes 

regulations on quality management systems to achieve the ability to deliver highly 

reliable and internationally recognized measurement / testing results). 

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 bao gồm 5 phần, trong đó phòng thí nghiệm cần phải thấu 

hiểu và đáp ứng các yêu cầu trong phần 4 (Các yêu cầu về quản lý) và phẩn 5 (Các yêu 

cầu về kỹ thuật) của tiêu chuẩn này (Standard ISO / IEC 17025 consists of 5 parts, in 

which the laboratory needs to understand and meet the requirements in section 4 

(Management requirements) and section 5 (Technical requirements) of pepper this 

standard).  

Mục đích của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 (Purpose of ISO / IEC 17025: 

2017) 

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 là tiêu chuẩn đưa ra quy định các yêu cầu nhằm đảm 

bảo năng lực của phòng thử nghiệm hay phòng hiệu chuẩn cho dù phòng thử nghiệm hay 

phòng hiệu chuẩn sử dụng bất kỳ phương pháp thử nghiệm/ hiệu chuẩn nào (bao gồm cả 

phương pháp tiêu chuẩn, phương pháp không tiêu chuẩn, các phương pháp do phòng thử 

nghiệm/hiệu chuẩn phát triển…) (ISO / IEC 17025: 2017 is the standard that sets out the 

requirements to ensure the capacity of a laboratory or a calibration room whether a 

laboratory or a calibration room uses any testing / performance method Which standard 

(including standard methods, non-standard methods, methods developed by testing / 

calibration departments) 

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 sử dụng để các phòng thử nghiệm/ hiệu chuẩn phát 

triển hệ thống quản lý chất lượng, hoạt động hành chính và kỹ thuật. Phòng thử nghiệm, 

khách hàng, cơ quan chính quyền và các cơ quan công nhận cũng có thể sử dụng nó để 

xác nhận hoặc thừa nhận năng lực của các phòng thử nghiệm/ hiệu chuẩn (Standard ISO 

/ IEC 17025: 2017 used for testing / calibration laboratories to develop quality 

management systems, administrative and technical activities. Laboratories, customers, 

government agencies and accreditation bodies may also use it to confirm or 

acknowledge the capacity of testing / calibration laboratories) 

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 giúp cho các phòng thử nghiệm/ hiệu chuẩn chứng 

minh được rằng mình có đủ năng lực về kỹ thuật và tổ chức quản lý, hoạt động một cách 

hiệu quả và có thể cung cấp các kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn có giá trị về kỹ thuật, 
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và có độ tin cậy cao (ISO / IEC 17025: 2017 helps testers / calibrators prove that they 

have sufficient technical capacity and management organization, operate effectively and 

can provide test results Testing and calibration are technically valuable, and highly 

reliable) 

Việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2017 sẽ tạo điều kiện cho việc hợp tác 

giữa các phòng thử nghiệm/ hiệu chuẩn và các tổ chức khác nhằm hổ trợ cho việc trao đổi 

thông tin và kinh nghiệm về việc thống nhất hóa các chuẩn mực và các thủ tục (The 

application of international standard ISO / IEC 17025: 2017 will facilitate cooperation 

between testing/ calibration laboratories and other organizations to support the exchange 

of information and experience about unification standardization and procedures) 

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 được ra đời chính là tiền đề cho việc thừa nhẫn lẫn 

nhau, song phương hoặc đa phương về kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn để tránh kiểm 

tra hai lần hoặc nhiều lần tiến đến chỉ cần kiểm tra một lần, cấp một giấy chứng nhận và 

được chấp nhận ở mọi quốc gia (ISO/ IEC 17025: 2017 was established as a premise for 

mutual, bilateral or multilateral rings on test and calibration results to avoid double 

checking or multiple visits just to check Once, grant a certificate and be accepted in 

every country).  
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LÝ LỊCH KHOA HỌC CÁ NHÂN 

(THE PERSONAL SCIENCE RESUME) 
A. Thông tin chung về cá nhân (General information about 

individuals) 

- Họ và tên: Phạm Gia Lượng (Full name: Pham Gia Luong) 

- Năm sinh: 17 tháng 08 năm 1952 (Year of birth: August 17, 

1952).  

- Giới tính: Nam (Gender: Male).  

- Email: luongpgatld@gmail.com 

 
B. Trình độ, đào tạo (Degree training) 

Trình độ chuyên môn (Qualification)  

- Học vị: Kỹ sư (Academic title: Engineer) 

- Năm nhận bằng: 1981 (Year of award: 1981) 

- Chuyên ngành đào tạo: Chế tạo máy (Specialized training: Manufacturing machines) 

Quá trình và nơi đào tạo, chuyên ngành đào tạo (Process and training place, specialized 

training) 

Bậc đào tạo 

(Education level) 

Nơi đào tạo 

(Training places) 

Chuyên ngành 

(Specialized) 

Năm tốt nghiệp 

(Graduation year) 

Đại học (University) 

Đại học bách khoa 

Hà Nội (Hanoi 

Polytechnic 

University) 

Chế tạo máy 

(Manufacturing) 
1981 

Các khóa học chuyên môn khác đã hoàn thành (Other professional courses completed) 

Bậc đào tạo 

(Education level) 

Nơi đào tạo 

(Training places) 

Chuyên ngành 

(Specialized) 

Năm tốt nghiệp 

(Graduation year) 

Chứng chỉ 

(Certificate) 
WQA 

Chuyên gia đánh giá 

trưởng hệ thống quản 

lý chất lượng ISO 

9000-2008 (Expert 

assessing chief of 

quality management 

system ISO 9000-

2008) 

2010 

C. Kinh nghiệm nghiên cứu (Research experience) 

1. Tên lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm, số năm kinh nghiệm (Names of experienced 

professional fields, years of experience): 

a) Thanh tra an toàn, vệ sinh lao động của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Labor 

safety and hygiene inspectorate of the Ministry of Labor Invalids and Social Affairs) 

 Kinh nghiệm: 11 năm (Từ 1981 – 1992) (Experience: 11 years (From 1981 - 1992)

 Các công trình tiêu biểu tham gia (Typical projects involved):
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 Thanh tra các công trình trọng điểm quốc gia như: Thủy điện Hòa Bình, Nhà máy nhiệt 

điện Phả Lại, Nhà máy thủy điện Trị An (Tra Inspecting national key projects such as 

Hoa Binh Hydroelectric Plant, Pha Lai Thermal Power Plant, Tri An Hydroelectric 

Plant) 

 Thanh tra tại một số giàn khoan của Vietxopetro, tham gia cùng chuyên gia và các kỹ sư 

Việt Nam xây dựng các quy định an toàn đối với giàn khoan (Inspecting at some drilling 

rigs of Vietxopetro, joining with Vietnamese experts and engineers to develop safety 

regulations for drilling rigs) 

 Thanh tra chuyên ngành nồi hơi thiết bị áp lực, thiết bị nâng tại các nhà máy nhiệt điện 

Thủ Đức, Nồi hơi phát điện nhà máy đường Nagajura, các công trình dầu khí như đường 

ống khí Sài Gòn Petro, Nam côn sơn, các trạm xừ lý và chế biến khí của PVGas, Sài Gòn 

Petro, PVS, Các trạm điều chế Oxy và Acetylen của SOVIGAS, các hệ thống lạnh trung 

tâm, kho lạnh của Công ty CP Thủy Sản Hùng Vương…vv. (Specialized inspection of 

pressure equipment boilers, lifting equipment at Thu Duc thermoelectric plants, Nagajura 

sugar generators, oil and gas projects such as Saigon Petro gas pipelines, NAM CON 

SON, gas processing and processing stations of PVGas, Saigon Petro, PVS, Oxygen and 

Acetylene control stations of SOVIGAS, central refrigeration systems, cold storage of 

Hung Vuong Seafood Joint Stock Company ... etc) 

 Là giảng viên đào tạo thanh tra an toàn cho các tỉnh phía Nam từ năm 1984 đến 1991. 

(As a trainer of safety inspection for southern provinces from 1984 to 1991) 

 Kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động của các doanh 

nghiệp trong và ngoài nước. (Inspection of equipment with strict labor safety 

requirements of domestic and foreign enterprises) 

b) Giám đốc Trung tâm kiểm định Kỹ thuật An toàn Khu vực II – Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội (Director of Zone II Technical Safety Inspection Center - 

Ministry of Labor Invalids and Social Affairs) 

 Kinh nghiệm: 8 năm (Từ 1992 – 2000) (Experience: 8 years (From 1992-2000))

 Điều hành và quản lý Công tác Kiểm định Khu vực phía Nam (Operating and managing 

Southern Region Inspection Work)

c) Trợ lý Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Khu vực phía Nam (Assistant to 

the Deputy Minister of Labor Invalids and Social Affairs - Southern Region) 

Kinh nghiệm: 2 năm ( Từ 2001 – 2003 ) (Experience: 2 years (From 2001 - 2003))
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c) Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 

(Deputy Director of Department of Occupational Safety of Ministry of Labor, Invalids 

and Social Affairs) 

 Kinh nghiệm: 8 năm ( Từ 2004 – nay ) (Experience: 8 years (From 2004 - now)

 Quản lý nhà nước về An toàn vệ sinh lao động (State management on occupational 

safety and health).

 Trực tiếp chỉ đạo về công tác xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

đối với máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, các quy trình 

kiểm định, kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa (Directly direct the development 

and promulgation of national technical standards for equipment with strict 

requirements on occupational safety, inspection procedures, quality control of 

goods products).

2. Các đề tài khoa học cấp Bộ (Ministry-level scientific topics): 

 Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ về Tự động hóa dây truyền Kiểm định chai Gas - Năm 

1995 (Chairman of the Ministry-level project on Automation of Gas Bottle Testing - 

1995).

 Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ về Nâng cao hiệu quả các giải pháp Truyền thông về Công 

tác An toàn vệ sinh lao động – Năm 2007 (Chairman of Ministry-level project on 

Improving the effectiveness of Communication solutions on Occupational Safety 

and Health - 2007).

 Chủ nhiệm đề tài về Phương pháp đánh giá hiểu quả chi phí đầu tư cho Công tác An 

toàn vệ sinh lao động của Doanh nghiệp (Chairman of the project on the method of 

evaluating the investment cost effectiveness for the work of occupational safety and 

health of enterprises)
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2. Tổ chức công ty và năng lực đội ngũ cán bộ kỹ thuật: 

2.1 . Tổ chức công ty: 

 

2.2. Đội ngũ cán bộ của Công ty (Company's staff): 

Công ty Cổ phần An toàn và Môi trường Việt Nam có độ ngũ Cán bộ : quản lý, kỹ thuật; chuyên gia 

trong lĩnh vực an toàn và môi trường được đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật, cơ khí, tự động hóa, 

công nghệ thông tin, thiết bị nâng, thiết bị áp lực, nồi hơi, hệ thống lạnh, chuyên gia đánh giá 

trưởng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO… Công ty thường xuyên tổ chức các khóa đào 

tạo nội bộ và đào tạo chuyên sâu cho các kỹ sư của Công ty để đảm bảo chất lượng đội ngũ cán bộ 

kỹ thuật có trình độ cao về chuyên môn, tác phong làm việc chuyên nghiệp và luôn bắt kịp với sự 
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phát triển của khoa học công nghệ, đội ngũ Cán bộ của Công ty được cử tham gia các khóa học 

trong và ngoài nước do các tổ chức nước ngoài cung cấp theo chương trình hợp tác quốc tế về quản 

lý an toàn như tổ chức lao đông quốc tế ILO, JICA (Nhật Bản) KOSHA (Hàn Quốc) ... Ngoài ra, 

đội ngũ cán bộ còn được thử thách và tích lũy kinh nghiệm khi triển khai các dự án, hợp đồng thực 

tế của Công ty, bảo đảm làm chủ được các công nghệ tiên tiến nhất và ứng dụng một cách có hiệu 

quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tế (INSATEST has a staff of managers and technicians; 

experts in the field of safety and environment are trained in technology, mechanics, automation, 

information technology, lifting equipment, pressure equipment, boilers, refrigeration systems, 

expert beaters chief price of ISO management systems ... The company regularly organizes internal 

training courses and intensive training for the company's engineers to ensure the quality of 

qualified technical staff. highly specialized, professional working style and always keep up with 

the development of science and technology, the Company's staff is assigned to participate in 

domestic and foreign courses provided by foreign organizations. granted under the international 

cooperation program on safety management such as ILO, JICA (Japan), KOSHA (Korea) ... N In 

addition, the staff is also challenged and accumulated experience when implementing projects and 

actual contracts of the Company, ensuring mastering the most advanced technologies and 

applications effectively. scientific and technical advances into practice). 

Với đội ngũ cán bộ năng động, giỏi chuyên môn, vốn kinh nghiệm thực tế phong phú và lòng tận 

tụy với khách hàng, Công ty Cổ phần Kiểm định An toàn và Đo lường Việt Nam luôn nhận được 

sự tín nhiệm của khách hàng trong nước thuộc mọi thành phần kinh tế (With a team of dynamic 

and professional staff, rich practical experience and dedication to customers, Vietnam Safety and 

Metrology Inspection Joint Stock Company always receives the trust of customers in water of all 

economic sectors). 

 

Chúng tôi luôn mang đến cho khách hàng sự hài lòng về chất lượng dịch vụ, đặc biệt là công tác tư 

vấn hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế, đánh giá phân loại các rủi ro trong sản xuất, thiết lập 

biện pháp an toàn, ứng cứu khẩn cấp và huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, tư vấn, cập nhật các 

thông tin quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động cho khách hàng để triển khai quy định 

này hiệu quả trong sản xuất (We always bring to our customers the satisfaction of service quality, 

especially the consulting system of management according to international standards, assessing 

the classification of risks in production, establishing security measures. safety, emergency rescue 

and training on occupational safety and health, advising, updating information of the law on 
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occupational safety and health for customers to implement this regulation effectively in 

production). 

Tổng số cán bộ kỹ thuật làm công tác giảng dạy: 38 người. Trong đó (Total number of technical 

staff working in teaching: 38 people. Inside): 

 06 Tiến sỹ khoa học thuộc các chuyên ngành kỹ thuật (06 Doctor of science in technical 

specialties) 

 32 Thạc sỹ, kỹ sư… thuộc các chuyên ngành kỹ thuật (32 Masters, engineers ... in technical 

specialties) 

INSATEST GROUP đặt mục tiêu chính cho các dịch vụ (INSATEST GROUP sets the main goal 

for services): 

 Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động (Training on occupational safety and labor 

hygiene). 

 Kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 

(Inspection of machines, equipment, supplies and substances with strict requirements on 

occupational safety).

 Hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị đo lường (Calibration and verification of measuring equipment). 

 Tư vấn hệ thống quản lý (Consulting management system)

 Dịch vụ kỹ thuật (Technical service)

Để chủ động tham gia các chương trình, dự án, Công ty đã lập nên các đơn vị, phòng ban chức năng 

gồm các bộ phận chuyên môn hóa thuộc từng lĩnh vực, có ngoại ngữ tốt được cung cấp trang thiết 

bị hiện đại để tập trung nghiên cứu, tìm hiểu, tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới (In order to 

actively participate in programs and projects, INSSATEST GROUP has established functional 

units and departments, including specialized departments in each field, and good foreign 

languages provided with modern equipment to focus on researching, learning and receiving new 

technology transfer). 

3. NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG (OPERATIONAL AVAILABILITY) 

3.1. Giới thiệu ngành nghề hoạt động chủ yếu (Introduce major business activities): 

INSATEST GROUP cung cấp nhiều dịch vụ cho các doanh nghiệp khắp cả nước (INSATEST 

GROUP provides many services for businesses throughout the country). 

Lĩnh vực hoạt động: Công ty chúng tôi sẵn sàng phục vụ Quý doanh nghiệp trong những lĩnh vực 

sau: 
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A. Kiểm định kỹ thuật an toàn đối với các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn lao động (Safety technical inspection of machines, equipment, 

supplies and substances with strict labor safety requirements): 

 Đối tượng kiểm định (tested object):

Được quy định cụ thể tại thông tư số 05/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 03 năm 2014 của Bộ 

Lao Động Thương Binh và Xã Hội như Nồi hơi, hệ thống lạnh, bình nén khí, các bình chịu áp lực, 

thang máy, thang cuốn, cầu trục, cổng trục, palăng, hệ thống cáp treo, cầu trục các loại,... (It is 

specified in Circular No. 05/2014 / TT-BLĐTBXH March 6, 2014 of the Ministry of Labor Invalids 

and Social Affairs, such as Boilers, refrigeration systems, compressors, pressure vessels, ladders 

machines, elevators; escalators, cranes, hoist, suspension cable systems, cranes of all kinds) 

Kiểm định các thiết bị đo lường, đồng hồ áp lực, cân điện tử, cân ô tô, đồng hồ công tơ điện…. 

(Inspection of measuring devices, pressure gauges, electronic scales, automotive scales, electric 

meter meters; Thermometer, hygrometer…) 

Ngoài ra công ty chúng tôi còn thực hiện dịch vụ kiểm tra an toàn hệ thống điện, nối đất, nối không 

các thiết bị điện, nối đất chống sét cho các công trình (In addition, our company also carries out 

safety inspection services for electrical systems, grounding, non-connection of electrical 

equipment, grounding for lightning protection works). 

 Năng lực (Competence):

Công ty chúng tôi có đội ngũ kiểm định viên, Giảng viên làm việc chuyên nghiệp, lâu năm trong 

nghề, máy, thiết bị hiện đại đáp ứng việc kiểm định được thực hiện trong thời gian ngắn nhất, kết 

quả kiểm định chính xác, khách quan, trung thực (INSATEST GROUP has a team of inspector, 

lecturer who work professionally and for a long time in the profession, modern machines and 

equipment that meet the inspection are carried out in the shortest time, accurate testing results, 

objective, honest). 

B. Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động (Training on occupational safety and labor 

hygiene): 

Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo quy định cụ thể tại 

nghị định 44/2016/NĐ-CP, ngày 15-5-2016 của thủ tướng chính phủ như (INSATEST GROUP 

provides training on occupational safety and health in accordance with the provisions of Decree 

44/2016 / ND-CP, dated May 15, 2016 of the Prime Minister as): 

- Đối tượng Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người làm công tác quản lý bao gồm 

: Giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp; người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc 
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doanh nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự; quản đốc phân xưởng hoặc tương 

đương; (Nhóm 1) (Subjects of training on occupational safety and labor hygiene for managers 

include: Directors, deputy directors of enterprises; heads and deputy heads of branches under the 

enterprise; people in charge of administrative and human resources; factory manager or 

equivalent; (Group 1)) 

- Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động cho người làm công tác an toàn, cán bộ chuyên trách, 

bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở; Người làm công tác quản lý kiêm 

phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. (Nhóm 2) (Training on labor safety, labor 

hygiene for safety workers, full-time and part-time officials in charge of labor safety and labor hygiene 

of the establishment; Management personnel cum in charge of occupational safety and labor hygiene. 

(Group 2)) 

- Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo 

danh mục ban hành kèm theo Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH. (Nhóm 3) (Employees who 

work in a job with strict requirements on occupational safety and hygiene according to the list 

issued together with Circular 13/2016 / TT-BLĐTBXH. (Group 3)) 

- Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao 

động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho 

người sử dụng lao động) (Nhóm 4) (Employees are not in the above 3 groups (including Vietnamese 

workers, foreign workers working in Vietnam and apprentices, apprentices, probationers to work 

for employers). ) (Group 4)) 

Công ty chúng tôi có đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm, có đầy đủ tư liệu, giáo trình đáp ứng 

việc huấn luyện một cách hiệu quả và thiết thực nhất (INSATEST has a team of experienced 

lecturers, with adequate materials and textbooks to meet the training in the most effective and 

practical way.). 

C. Tư vấn môi trường (Environmental consulting): 

Công ty chúng tôi phục vụ khảo sát, điều tra, đo đạc, đánh giá tác động môi trường, lập đề án bảo 

vệ môi trường và thực hiện việc đăng ký đến cơ quan quản lý nhà nước (INSATEST GROUP serves 

for survey, investigation, measurement, environmental impact assessment, environmental 

protection projects and registration for state management agencies). 

D. Tư vấn về quản lý (Management advice): 

Tư vấn chuyển giao công nghệ; tư vấn thẩm định thiết kế; giám sát công trình; tư vấn về hệ thống 

quản lý chất lượng môi trường an toàn lao động (Technology transfer consultant; design evaluation 
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consultancy; project supervision; advising on safety and environmental quality management 

system) 

E. Dịch vụ kiểm tra kỹ thuật (Technical inspection service): 

Bảo trì, bảo dưỡng các loại máy, thiết bị, dây chuyền sản xuất, vệ sinh công nghiệp, sửa chữa máy 

bơm công nghiệp, sửa chữa van các loại, kiểm tra không phá hủy, NDT, Chụp chiếu, kiểm tra từ 

tính… (Maintenance, maintenance of machines, equipment, production lines, industrial cleaning, 

industrial pump repair, valve repair, non-destructive testing, NDT, Projector shooting, magnetic 

inspection) 

F. Cung cấp trang thiết bị công nghiệp, phương tiện bảo vệ cá nhân (Providing industrial 

equipment, personal protection means).  

3.2. Các trang thiết bị kỹ thuật (Technical equipment): 

Các trang thiết bị kỹ thuật của công ty được trang bị đảm bảo các quy định đảm bảo các yêu cầu kỹ 

thuật về đo lường và kiểm định theo tiêu chuẩn Việt Nam (The technical equipment of the company 

is equipped to ensure the regulations to ensure the technical requirements of measurement and 

inspection according to Vietnamese standards). 

Các dịch vụ sau bán hàng, dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hoàn hảo, dịch vụ hỗ trợ, tư vấn, đào tạo kỹ 

thuật an toàn (After-sales services, maintenance services, perfect maintenance, support services, 

consultancy, safe technical training). 

Các máy phục vụ công tác kiểm định an toàn, công tác bảo trì bảo dưỡng luôn được đảm bảo độ 

chính xác, tin cậy và được Kiểm định và hiệu chuẩn đinh kỳ tại tổng cục đo lường chất lượng Việt 

Nam (The machines for safety inspection and maintenance work are always ensured the accuracy, 

reliability, and periodic inspection and calibration at the General Department of Quality 

Measurement of Vietnam). 

3.3 Các dịch vụ kỹ thuật và hỗ trợ (Technical and support services): 

Công ty Cổ phần An toàn và Môi trường Việt Nam cung cấp tất cả các dịch vụ kỹ thuật đảm bảo 

độ tin cậy và hiệu năng của hệ thống. Ngoài thiết kế và đảm bảo kỹ thuật cho hệ thống, công ty 

chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ khác như lắp đặt thiết bị, hướng dẫn vận hành, kiểm tra độ 

đồng bộ của hệ thống kỹ thuật đảm bảo đáp ứng được nhu cầu của khách hàng với sự hoàn hảo 

theo các tiêu chuẩn đánh giá quốc tế (INSATEST GROUP provides all technical services to ensure 

the reliability and performance of the system. In addition to design and technical assurance for 

the system, our company also provides other services such as equipment installation, operating 



Hồ sơ năng lực INSATEST (INSATEST Company profile) 17/58 
 

instructions, checking the synchronization of the technical system to ensure it meets the needs. 

customer demand with perfection according to international assessment standards) 

Bên cạnh các dịch vụ này chúng tôi còn cung cấp dịch vụ quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành các 

hệ thống thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đảm bảo an toàn cho sản xuất, kiểm 

tra và khắc phục sự cố kỹ thuật, tư vấn về kỹ thuật đảm bảo an toàn cho hệ thống làm việc tốt 

nhất theo các quy định của pháp luật Việt Nam (Besides these services, we also provide technical 

management services, operation management of equipment systems with strict requirements on 

labor safety to ensure safety for production, inspection and remediation. technical incidents, 

technical advice to ensure safety for the system to work best according to the provisions of 

Vietnamese law).  

4. Khách hàng chính của Công ty: (Main customers of INSATEST GROUP): 

4.1 Doanh nghiệp trong nước (Domestic company): 

- Tổng Công ty Phân bón và hóa chất dầu khí - CTCP 

- Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại TQT 

- Tổng công ty khí Việt Nam- CTCP 

- Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc 

- Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng Miền Nam 

- Công ty TNHH MTV Đào tạo và Kiểm định an toàn Miền Trung 

- Cảng dịch vụ dầu khí PTSC 

- Chi nhánh sản xuất công ty TNHH Lavie tại Hưng Yên 

- Nhà máy bia Đông Nam Á 

- Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại 

- Nhà máy nhiệt điện An Khánh 

- Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 

- Công ty công nghiệp tàu thủy Dung Quất 

- Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Năng Lượng Xanh 

- Công ty xi măng Hải Phòng. 

- Công ty TNHH TM SX Tân Phương Phát. 

- Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn. 

- Công ty TNHH VeDan Việt Nam 

- Công ty CP CK Thiết Bị CN Tín Đạt. 
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- Công ty TNHH CK Tín Phát. 

- Công ty TNHH TBN Á Châu 

- Công ty TNHH TBN Tín Nghĩa. 

- Công ty TNHH CKCN Toàn Cầu. 

- Công ty TNHH SXTM Thái Hòa.  

- … 

4.2 Doanh nghiệp nước ngoài (Foreign businesses): 

- Công ty TNHH TOTO Việt Nam 

- Công ty phụ tùng xe máy ôtô Ghôshi Thăng long 

- Công ty TNHH Kyoei Việt Nam 

- Công ty liên doanh Sakura Hà Nội Plaza 

- Công ty TNHH Kuroda 

- Công ty TNHH Chiyoda Integre Việt Nam.  

- Công ty TNHH công nghệ Nissei 

- Công ty TNHH Tsukura Việt Nam 

- Công ty TNHH công nghiệp Brother Việt Nam. 

- Công ty TNHH BASF VIỆT NAM. 

- Công ty TNHH thang máy Toàn Tâm 

- Công ty TNHH thang máy Mitsubishi Việt Nam. 

- Công ty TNHH thang máy Thyssenkrupp 
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GIẤY CHỨNG NHẬN CỦA BỘ LAO ĐỘNG (CERTIFICATE OF THE MINISTRY OF LABOR)  
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GIẤY CHỨNG NHẬN CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(CERTIFICATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)   
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