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PHIẾU ĐĂNG KÝ
(Chuẩn bị cho việc đánh giá thợ hàn)
Đơn vị đăng ký: …………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………..…………………………………………...

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………

Fax: ………………………………………………………………………………………………………

Tiêu chuẩn áp dụng: ……………………………………………………………………………………

Ngày: ………………………………………………………………………………………………………
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Method

Số Quy trình
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WPS No.
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Đánh giá mới
Đánh giá lại
(Đánh dấu ٧ vào ô vuông Đánh giá mới hoặc Đánh giá lại)

* Chúng tôi khẳng định rằng những điều ghi trên đây là đúng, mẫu hàn được chuẩn bị, hàn và kiểm tra phù hợp với tiêu chuẩn …………
*Chúng tôi đồng ý tuân thủ các yêu cầu đối với chứng nhận (đính kèm theo đây) và cung cấp mọi thông tin cần thiết theo yêu cầu cho việc đánh giá.
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

ĐƠN VỊ KIỂM TRA

Tư thế
Position

Ký tên

Ghi chú
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CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHATECO
Địa chỉ : Số 5A/613 đường Thiên Lôi, Quận Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Tel: (+84) 031. 3870 870 * Fax: (+84) 031.3559448 * Email: admin@phateco.com * Website: www.phateco.com

1. Phạm vi
Tài liệu này nhằm đưa ra Chương trình đánh giá, chứng nhận tay nghề thợ hàn cho các thợ hàn
thuộc các tổ chức, đơn vị theo các tiêu chuẩn ASME, AWS, EN...
2. Điều kiện tham gia chứng nhận
2.1. Chương trình chứng nhận không giới hạn về giới tính, quốc gia
2.2 Điều kiện nhà xưởng: đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện về ánh sáng, nhiệt độ, sự tách biệt
giữa các ứng viên, tiếng ồn, sự an toàn cho các ứng viên, mẫu thi…
2.3 Thợ hàn tham gia đánh giá chứng nhận phải có giấy tờ tùy thân có ảnh như Chứng minh nhân
dân hoặc giấy phép lái xe...
2.4 Trường hợp thợ hàn có những vấn đề ảnh hưởng tới khả năng tiếp tục thỏa mãn điều kiện tham
gia chứng nhận nêu trên thì phải thông báo ngay cho Tổ chức chứng nhận (công ty PHATECO)
2.5 Người được cấp chứng chỉ phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin mình cung cấp.
Nếu có sai lệch liên quan đến tính pháp lý thì người được cấp chứng chỉ phải hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật mà không có liên quan gì tới tổ chức chứng nhận.
2.6 Tổ chức chứng nhận được quyền kiểm tra chứng nhận các thông tin được cung cấp (nếu cần
thiết)
3. Quá trình đánh giá chứng nhận
-Đánh giá chứng nhận theo: “Quy trình cấp, duy trì, chứng nhận lại, mở rộng và thu hẹp phạm vi
chứng nhận cho thợ hàn” Số PTC.WTD.P04.
- Đánh giá viên kiểm tra các điều kiện về nhà xưởng, mẫu thi, thông tin của các ứng viên
- Ứng viên hàn mẫu thi theo tư thế, phương pháp, quy trình, tiêu chuẩn đăng ký
- Đánh giá viên kiểm tra trực quan trong và sau khi hàn, đánh giá đạt/ không đạt trên các mẫu thi

Mọi thắc mắc hoặc các yêu cầu về các thông tin hỗ trợ khác trong quá trình đánh giá, xin
gửi cho Phòng Công nghệ hàn, Mr. Bùi Tiến Sỹ- (Email: buitiensy@phateco.com, HP:
+84 934209219)
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- Các mẫu kiểm tra trực quan đạt yêu cầu sẽ tiếp tục được kiểm tra phá hủy/ kiểm tra không phá
hủy.
- Các mẫu thi kiểm tra phá hủy/ kiểm tra không phá hủy đạt yêu cầu sẽ được đánh giá là đạt
4. Kết quả chứng nhận
Cá nhân có mẫu thi đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận cho tư thế và phương pháp theo tiêu
chuẩn mà tổ chức/ đơn vị đã đăng ký.
5. Chứng nhận
- Công ty PHATECO có trách nhiệm cấp chứng nhận( chứng chỉ) cho các thí sinh thi đạt kỳ thi
đánh giá thợ hàn do PHATECO tổ chức, đại diện là Tổng giám đốc và Giám đốc phòng Công nghệ
hàn .
- Giấy chứng nhận tay nghề thợ hàn có giá trị trong vòng 1 năm kể từ ngày cấp.
- Sau khi nhận được chứng nhận thợ hàn do Phateco cấp, người được chứng nhận phải tuân thủ theo
Quy định về việc sử dụng chứng chỉ chứng nhận sau:
● Không được thay đổi, xuyên tạc nội dung của chứng chỉ dưới mọi hình thức.
● Không cho mượn, dùng chung chứng chỉ… dưới mọi hình thức.

● Nhân sự được chứng nhận phải dừng việc sử dụng chứng chỉ nếu: hết hạn hiệu lực của Chứng
nhận tay nghề thợ hàn mà không xin gia hạn hoặc chứng nhận lại, bị thu hồi các Chứng nhận tay
nghề thợ hàn hoặc trong thời gian tạm thời bị đình chỉ Chứng nhận tay nghề thợ hàn.
● Chứng chỉ sẽ bị thu hồi và hủy bỏ nếu vi phạm những quy định trên.
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● Khi bị đình chỉ chứng nhận, người được chứng nhận không được quảng cáo thêm về chứng nhận
đang bị đình chỉ..
● Nhân sự được đánh giá ký vào Phiếu đăng ký này là đã đồng ý và cam kết thực hiện đúng theo
Quy định về việc sử dụng chứng chỉ chứng nhận nêu trên.
6. Cam kết
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- Tổ chức chứng nhận: Cam kết đào tạo và cấp chứng chỉ đảm bảo tính công bằng, minh bạch và
đúng theo tiêu chuẩn đã đăng ký.
- Người được đào tạo: Khi ký tên vào bản đăng ký này là đã cam kết cung cấp thông tin cá nhân
trung thực và chịu trách nhiệm trước thông tin mình cung cấp .Tuân thủ mọi điều kiện và yêu cầu
của khóa học đề ra.

Mọi thắc mắc hoặc các yêu cầu về các thông tin hỗ trợ khác trong quá trình đánh giá, xin
gửi cho Phòng Công nghệ hàn, Mr. Bùi Tiến Sỹ- (Email: buitiensy@phateco.com, HP:
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