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I. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Hướng dẫn đánh giá tay nghề thợ hàn được đưa ra nhằm: 

- Đưa ra các quy định hướng dẫn các chuyên viên đánh giá toàn bộ quá trình đánh giá/ 
chứng nhận tay nghề thợ hàn đảm bảo chất lượng quá trình. 

- Đảm bảo an ninh trong toàn bộ quá trình đánh giá chứng nhận 

- Đưa ra các tiêu chí về các điều kiện điều hành các cuộc kiểm tra chứng nhận.. 

 

II. TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH ĐÁNH GIÁ 

1. Trao đổi thông tin, thống nhất các yêu cầu về việc tổ chức đánh giá. 

- Tiếp nhận thông tin về nhu cầu đánh giá, chứng nhận từ phía khách hàng 

- Liên hệ với khách hàng (Người trực tiếp phụ trách việc tổ chức đánh giá của 

khách hàng) để đưa ra các yêu cầu về vật tư, thiết bị phục vụ cho việc đánh giá 

bao gồm: 

 Tài liệu: 

Tài liệu liên quan bao gồm: 

 Quy trình hàn áp dụng 

 Phiếu đăng ký (ban đầu) 

 Danh sách thi (PTC-WTD.P01.F08) 

 Bản vẽ về quy cách chuẩn bị phôi thi 

 Thiết bị: 

Thiết bị phải phù hợp với phương pháp hàn được đánh giá, đủ số lượng phục vụ đánh 

giá. 

 Vật tư: 

Vật tư phù hợp với quy trình hàn, phương pháp hàn và đảm bảo đủ số lượng phù hợp 

với việc đánh giá, chứng nhận. 

 Điều kiện nhà xưởng: 

 Nhà xưởng phục vụ cho việc tổ chức đánh giá thợ hàn phải đảm bảo thông thoáng, 

lập thành một khu vực riêng biệt không ảnh hưởng đến sản xuất và đảm bảo tính 

nghiêm túc, công bằng, minh bạch trong quá trình đánh giá. 
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 Nhà xưởng phải đảm bảo đủ ánh sáng cho quá trình thực hiện việc đánh giá. 

 Nhà xưởng phải đảm bảo sự thông thoáng, nhiệt độ phải đảm bảo tối đa 30oC. 

 Khu vực nhà xưởng tổ chức đánh giá phải đảm bảo mức âm hoặc mức âm tương 

đương không quá 85dBA. 

 Khu vực tổ chức đánh giá phải được lập thành các cabin hàn riêng biệt cho mỗi 

ứng viên tham gia thi nhằm đảm bảo tính minh bạch, đảm bảo sự an toàn – chất 

lượng – hiệu quả trong quá trình đánh giá. 

2. Lập kế hoạch thực hiện và kế hoạch bố trí nhân sự thực hiện việc đánh giá, 

chứng nhận. 

- Phòng CNH dựa trên nhu cầu đánh giá chứng nhận từ phía khách hàng, dựa trên 

việc trao đổi thông tin từ bộ phận đánh giá, chứng nhận cùng với phía khách hàng 

để lập ra kế hoạch đánh giá, chứng nhận và được thống nhất bởi khách hàng. 

- Bố trí nhân sự phù hợp điều kiện thực hiện đánh giá theo kế hoạch đã lập. 

- Chuyển giao toàn bộ thông tin về việc đánh giá đó cho nhân sự trực tiếp tham gia 

đánh giá. 

III. TIẾN HÀNH ĐÁNH GIÁ 

        Trước khi tiến hành đánh giá, nhân sự được phân công đánh giá tiếp nhận thông 

tin từ Phòng CNH, chủ động liên hệ với phía khách hàng để xác nhận việc đánh 

giá đó, xác nhận về sự chuẩn bị về các điều kiện đánh giá từ phía khách hàng… 

1. Họp 

        Người giám sát viên tập trung toàn bộ các ứng viên tham gia thi lại để nhắc nhở, 

đưa ra các yêu cầu về quy định thực hiện đánh giá nhằm đảm bảo tính minh bạch, 

an toàn trong quá trình tổ chức thi. Đồng thời đưa ra các tiêu chí đánh giá phù hợp 

với tiêu chuẩn áp dụng để các ứng viên nắm được các yêu cầu trong quá trình 

đánh giá. 

2. Kiểm tra 

        Quá trình kiểm tra, đánh giá tay nghề và cấp chứng chỉ thợ hàn như sau: 

3.1. Kiểm tra trước khi hàn 

- Kiểm tra Quy trình hàn áp dụng. 
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- Kiểm tra danh sách thợ hàn 

- Kiểm tra điều kiện nhà xưởng (Bao gồm các điều kiện về ánh sáng, nhiệt độ, sự 

tách biệt giữa các ứng viên, tiếng ồn, sự an toàn cho các ứng viên…) 

- Kiểm tra các thông tin của từng ứng viên 

 Yêu cầu các ứng viên về các vị trí thi của mình, chuẩn bị bài thi đúng với yêu cầu 

theo tiêu chuẩn, sau đó giám sát viên sẽ kiểm tra các thông tin về Họ tên, ngày 

tháng năm sinh, mã số của từng ứng viên đó và đối chiếu với danh được cung cấp 

bởi khách hàng.  

 Đối chiếu và xác thực ứng viên với ảnh của ứng viên trong giấy tờ tùy thân có ảnh 

của ứng viên (Chứng minh nhân dân hoặc giấy phép lái xe…) 

- Kiểm tra điều kiện về mẫu thi phù hợp với tiêu chuẩn và phiếu đăng ký thi  

 Kích thước mẫu thi (Chiều dày, chiều rộng, chiều dài) 

 Thành phần vật liệu 

 Kiểu và phương pháp vát mép 

 Độ thẳng hàng, mối hàn đính 

 Làm sạch 

Chú ý: Kiểm tra lắp ghép tốt có thể loại bỏ được khuyết tật hàn. 

- Kiểm tra gá đính phôi lên bệ gá phôi thi (Đảm bảo phôi phải được gắn cố định 

vào bệ gá, đúng với tư thế hàn đã đăng ký) 

- Viết các thông tin của ứng viên lên mẫu thi của mỗi ứng viên và ký xác nhận lên 

mẫu thi. 

- Kiểm tra vật liệu hàn (Vật liệu hàn phải phù hợp với quy trình áp dụng về chủng 

loại, kích thước và điều kiện sấy - ủ, nếu có) 

- Kiểm tra thiết bị và đấu nối thiết bị phù hợp với phương pháp hàn. 

- Kiểm tra gia nhiệt trước khi hàn (Nếu yêu cầu) 

3.2. Kiểm tra trong khi hàn. 

- Kiểm tra sự an toàn trong quá trình các ứng viên làm bài thi 

- Kiểm tra mẫu thi luôn được giữ đúng với vị trí ban đầu 

- Kiểm tra phương pháp hàn 
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- Kiểm tra gia nhiệt trước khi hàn và kiểm soát nhiệt độ giữa các lớp hàn. 

- Kiểm tra các thông số hàn phù hợp với quy trình hàn áp dụng (Dòng điện, điện áp, 

phân cực…) 

- Kiểm tra kỹ năng của ứng viên thông qua việc theo dõi các ứng viên thực hiện kỹ 

năng trong quá trình làm bài thi để sau này đối chiếu với việc kiểm tra sau khi hàn 

và đưa ra quyết định đánh giá cuối cùng. 

- Kiểm tra lớp hàn lót đối với ứng viên tham gia thi mẫu ống. 

 Sau khi mỗi ứng viên thực hiện xong lớp hàn lót thì giám sát viên sẽ kiểm tra bên 

trong và bên ngoài lớp lót 

 Nếu đạt thì ứng viên đó sẽ tiếp tục hoàn thiện bài thi của mình. 

 Nếu không đạt thì mẫu thi đó coi như bị loại. 

- Kiểm tra làm sạch giữa các lớp hàn 

- Kiểm soát sự biến dạng 

- Kiểm soát việc sử dụng máy mài làm sạch giữa các lớp (Cho phép các ứng viên sử 

dụng máy mài để làm sạch xỉ và hạt kim loại bắn tóe nhưng không được mài bớt 

kim loại hàn, không được mài lên bề mặt lớp hàn phủ…) 

- Kiểm soát việc mài hoặc thổi que các bon ở mặt sau (Nếu có) 

- Kiểm soát việc ủ nhiệt cho que hàn trong khi hàn 

- Kiểm tra loại khí bảo vệ, thuốc hàn phù hợp với quy trình và tiêu chuẩn áp dụng 

- Giám sát việc cắt đầu mồi, loại bỏ gông chống biến dạng (Nếu có) 

3.3. Kiểm tra sau khi hàn 

- Kiểm tra độ chính xác về kích thước 

- Kiểm tra việc vệ sinh sau khi hàn 

- Kiểm tra và đánh giá bề mặt mối hàn theo tiêu chuẩn (AWS D1.1, ASME Sec. IX, 

EN…) 

 Hình dạng bề mặt mối hàn 

 Kiểm tra lại lớp hàn lót (Đối với mối hàn ống) 

 Nứt 

 Chiều cao gia cường 
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 Cháy chân 

 Rỗ khí 

 Bỏ mép, không ngấu, 

 Chờm phủ 

 Kích thước bề rộng mối hàn (Bao gồm cả mặt trước và mặt sau) 

 Kiểm tra sự đồng tâm giữa mối hàn mặt trước và mối hàn mặt sau 

3.4. Xác nhận thông tin sau khi kiểm tra trực quan 

- Đánh dấu những mẫu đạt = Accepted và ký tên lên mẫu, đồng thời đóng dấu PTC 

lên mẫu đạt để xác nhận và tránh nhầm lẫn và đảm bảo tính minh bạch cho việc 

đánh giá ở các bộ phận tiếp theo (Chụp film, thử cơ tính…) 

- Đánh dấu những mẫu không đạt = Rejected và ký tên lên mẫu để xác nhận những 

mẫu đó không đạt. 

- Nhập các thông tin về kết quả kiểm tra trực quan (VT) vào danh sách thi, bên phía 

khách hàng và giám sát viên của Phateco cùng ký.  

- Nếu có sự chứng kiến từ phía chủ đầu tư hoặc tư vấn giám sát của khách hàng, yêu 

cầu các bên liên quan cùng ký vào danh sách và kết quả kiểm tra VT. 

- Lập biên bản đánh giá tay nghề thợ hàn, phía khách hàng và giám sát viên của 

Phateco cùng ký xác nhận (PTC-WTD.P01.F09) 

- Lập phiếu chuyển giao thông tin để chuyển giao cho các bộ phận liên quan tiếp 

theo như bộ phận chụp film, thử cơ tính… (PTC-WTD.P01.F10) 

3.5. Kiểm tra NDT, Thí nghiệm. 

        Bộ phận đánh giá chứng nhận phải kết hợp với các bộ phận tiếp theo liên quan như 

bộ phận chụp film, thí nghiệm sau khi có kết quả kiểm tra trực quan (VT) nhằm 

đảm bảo tính minh bạch và thông tin chính xác được chuyển giao… 

- Chuyển toàn bộ mẫu đạt qua bước kiểm tra VT và phiếu chuyển giao thông tin cho 

bộ phận tiếp theo (bộ phận chụp film hoặc bộ phận thí nghiệm) 

- Giám sát viên của Phateco phải theo dõi kết quả kiểm tra ở các bước tiếp theo qua 

các báo cáo kiểm tra NDT (báo cáo chụp film, báo cáo kiểm tra từ tính, thẩm thấu) 

và/hoặc báo cáo kiểm tra thử uốn. 
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- Lập báo cáo kết quả đánh giá thợ hàn bao gồm tổng hợp tất cả các kết quả kiểm 

tra, đánh giá đạt = Accepted, không đạt = Rejected (PTC-WTD.P01.F11) 

IV. CẤP CHỨNG NHẬN 

- Căn cứ vào báo cáo kết quả đánh giá tay nghề thợ hàn và căn cứ vào các báo cáo 

kiểm tra của các bộ phận liên quan, Phòng CNH làm chứng chỉ, chứng nhận dựa 

trên các thông tin và các báo cáo đó. 

- Tùy theo từng tiêu chuẩn, áp dụng form chứng chỉ phù hợp với tiêu chuẩn đó và 

đảm bảo đầy đủ thông tin, chính xác về nội dung cũng như phạm vi theo tiêu 

chuẩn cho phép. 

- Một số form chứng chỉ theo các tiêu chuẩn:  
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 Form chứng chỉ theo tiêu chuẩn ASME SEC IX 
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 Form chứng chỉ theo tiêu chuẩn AWS D1.1 
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 Form chứng chỉ theo tiêu chuẩn AWS D1.6 

 

 

 Form chứng chỉ theo tiêu chuẩn AWS D9.1 
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 Form chứng chỉ theo tiêu chuẩn AWS D9.1 
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 Form chứng chỉ theo tiêu chuẩn EN ISO 9606-1 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chuyển chứng chỉ cho khách hàng kèm theo các báo cáo kiểm tra 
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V. ĐÁNH GIÁ LẠI 

- Tùy thuộc vào nhu cầu từ phía khách hàng, những ứng viên thi trượt và không 

được cấp chứng chỉ ở lần 1 có thể tổ chức thi lại vào lần khác. 

- Việc tổ chức đánh giá được thực hiện lặp lại như lần đánh giá ban đầu và tuân thủ 

theo Quy trình cấp, duy trì, chứng nhận lại, mở rộng và thu hẹp phạm vi chứng 

nhận cho thợ hàn  PTC.WTD.P02. 

VI. TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM, GIA HẠN CHỨNG CHỈ. 

- Phòng CNH lập thành bảng danh sách thợ hàn được cấp chứng chỉ, theo dõi gia 

hạn chứng chỉ của từng đơn vị và lập kế hoạch hàng tháng trao đổi với khách hàng 

về việc tổ chức thi gia hạn chứng chỉ và tuân thủ theo Quy trình cấp, duy trì, 

chứng nhận lại, mở rộng và thu hẹp phạm vi chứng nhận cho thợ hàn  

PTC.WTD.P02. 

 


