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Mục đích
Mục đích của quy trình này là hướng dẫn cách thức, quy trình đánh giá và chứng
nhận tay nghề thợ hàn của PHATECO. Quy trình này được biên soạn tuân thủ theo
tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17024:2012.

2.

Phạm vi áp dụng
Quy trình này áp dụng cho việc đánh giá và chứng nhận tay nghề thợ hàn được thực
hiện bởi PHATECO cho tất cả các khách hàng của mình.

3.

4.

Tài liệu tham khảo
-

Sổ tay chất lượng PTC.QMS.M
Các quy trình mã số: PTC.QMS.P01, PTC.QMS.P02, PTC.QMS.P03~P10...
Số tay Quản lý Đào tạo & Đánh giá chứng nhận tay nghề thợ hàn:
PTC.WTD.P01

-

Hướng dẫn đánh giá tay nghề thợ hàn: PTC.WTD.I03

Định nghĩa/Viết tắt
-

5.
1

SMAW: Hàn hồ quang tay que hàn có thuốc bọc
GMAW: Hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ
FCAW: Hàn hồ quang dây lõi thuốc
GTAW (TIG): Hàn hồ quang điện, điện cực Vonfram trong môi trường khí trơ
SAW: Hàn hồ quang dưới lớp thuốc bảo vệ
Thợ hàn: Bao gồm thợ hàn hay thợ vận hành máy hàn
Plate: Thép tấm.
PIPE: ống
WPS: Thông số kỹ thuật quy trình hàn
PQR: Báo cáo chứng nhận qui trình hàn
NDT: Kiểm tra không phá huỷ
CNH: Công nghệ hàn

CÁC BẬC CHỨNG NHẬN

5.1. Thợ hàn 1G, 1F
1G: là tư thế hàn bằng giáp mối
1F: là tư thế hàn bằng mối hàn góc
Thợ hàn 1G, 1F là thợ hàn có các tiêu chuẩn và nhiệm vụ sau đây:
-

Thùc hiÖn thi ë vÞ trÝ hµn b»ng, thùc hiÖn hµn tõ trªn xuèng, kü n¨ng thao t¸c
®¬n gi¶n.
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Ph¹m vi ¸p dông h¹n hÑp, th«ng thêng chØ ®îc ¸p dông trong vÞ trÝ hµn b»ng.

5.2. Thợ hàn 2G, 2F
2G là tư thế hàn ngang giáp mối
2F là tư thế hàn ngang mối hàn góc
Thợ hàn 2G, 2F là thợ hàn có các tiêu chuẩn và nhiệm vụ sau đây:

1

-

Thùc hiÖn thi ë vÞ trÝ hµn ngang, ®êng hµn thùc hiÖn theo ph¬ng ngang, kü
n¨ng thao t¸c phøc t¹p h¬n thî hµn 1G, 1F.

-

Ph¹m vi ¸p dông: Hµn ®îc vÞ trÝ 1G, 1F vµ 2G, 2F.

5.3. Thợ hàn 3G, 3F
3G là tư thế hàn đứng/leo giáp mối
3F là tư thế hàn đứng/leo mối hàn góc
Thợ hàn 3G, 3F là thợ hàn có các tiêu chuẩn và nhiệm vụ sau đây:

1

-

Thùc hiÖn thi ë vÞ trÝ hµn ®øng, ®êng hµn thùc hiÖn theo ph¬ng th¼ng ®øng,
kü n¨ng thao t¸c phøc t¹p h¬n hàn 1G,1F và 2G, 2F.

-

Ph¹m vi ¸p dông: Hµn ®îc vÞ trÝ 1G, 1F vµ 3G, 3F. Tïy theo tiªu chuÈn ¸p
dông, cã thÓ hµn ®îc ë c¶ vÞ trÝ 2G, 2F.

5.4. Thợ hàn 4G, 4F
4G là tư thế hàn trần giáp mối
4F là tư thế hàn trần mối hàn góc
Thợ hàn 4G, 4F là thợ hàn có các tiêu chuẩn và nhiệm vụ sau đây:

1

-

Thùc hiÖn thi ë vÞ trÝ hµn trÇn, ®êng hµn thùc hiÖn theo híng ngöa, ®©y lµ mét
vÞ trÝ hµn khã, ®ßi hái thî hµn ph¶i cã kü n¨ng tèt.

-

Ph¹m vi ¸p dông: Hµn ®îc ë vÞ trÝ 1G, 1F vµ 4G, 4F, tïy theo tiªu chuÈn nÕu
kÕt hîp víi 3G, 3F cã thÓ hµn ®îc c¸c vị trí tõ 1 ~ 4.

5.5. Thợ hàn 5G, 5F
5G là tư thế hàn ống nằm ngang cố định
5F là tư thế hàn ống nằm ngang cố định, mối hàn góc
Thợ hàn 5G, 5F là thợ hàn có các tiêu chuẩn và nhiệm vụ sau đây:
-

Thùc hiÖn thi ë vÞ trÝ hµn èng n»m ngang cè ®Þnh, ®êng hµn thùc hiÖn theo chu
vi cña èng, híng hµn thùc hiÖn tõ díi ®¸y èng lªn ®Ønh èng. §©y lµ mét vÞ trÝ
hµn khã, ®ßi hái thî hµn ph¶i cã kü n¨ng tèt.
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Ph¹m vi ¸p dông: Hµn ®îc ë vÞ trÝ 1G, 1F, 3G, 3F vµ 4G, 4F

5.6. Thợ hàn 6G, 6F
6G là tư thế hàn ống nằm xiên 45o cố định
6F là tư thế hàn ống nằm xiên 45o cố định, mối hàn góc
Thợ hàn bậc 6G, 6F là thợ hàn có các tiêu chuẩn và nhiệm vụ sau đây:

6.

-

Thùc hiÖn thi ë vÞ trÝ hµn èng n»m xiªn 45o cè ®Þnh, ®êng hµn thùc hiÖn theo
chu vi cña èng, híng hµn thùc hiÖn tõ díi ®¸y èng lªn ®Ønh èng. §©y lµ mét
vÞ trÝ hµn v« cïng khã, ®ßi hái thî hµn ph¶i cã kü n¨ng tèt.

-

Ph¹m vi ¸p dông: Hµn ®îc ë tÊt c¶ c¸c vÞ trÝ

THI ĐÁNH GIÁ
Việc thi đánh giá sẽ phải tuân thủ theo Tiêu chuẩn áp dụng do khách hàng yêu cầu

1

6.1. Nội dung thi
Một kỳ thi đánh giá thợ hàn chỉ bao gồm phần thi thực hành
Phần thi Thực hành được thực hiện tại xưởng hàn. Các thí sinh phải thể hiện kỹ
năng hàn của mình trên mỗi mẫu thi tương ứng với phương pháp, tư thế được
đăng ký. Phần thi thực hành được thực hiện tuân thủ theo các quy định của một
quy phạm hoặc tiêu chuẩn cụ thể.

1

6.2. Thời lượng thi
Thời lượng thi phụ thuộc vào phương pháp, tư thế và kích thước mẫu thi
Ví dụ:
- Đối với phương pháp SMAW tôn tấm kích thước 14T x 200L thì thời lượng thi là
1h
- Đối với phương pháp TIG 6G, kích thước 2 in. x 5.54T x 250L thì thời lượng thi
là 1h
- Đối với phương pháp TIG+SMAW 6G, kích thước 6in.x 10.97T x 25L thì thời
lượng thi là 2h
…..

1

6.3. Thi lại
Thí sinh cần thi lại nếu bị trượt một phần hoặc toàn bộ các phần của kỳ thi đánh
giá.
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Nếu thi sinh bị trượt, thí sinh phải tự học lại hoặc tham gia một khóa đào tạo bổ
sung trước khi thi lại. Thời điểm thi lại theo yêu cầu của khách hàng.
6.4. Tổ chức kỳ thi
Trước khi kỳ thi bắt đầu, PHATECO sẽ ra quyết định thành lập Ban tổ chức thi,
bao gồm các nhân sự trông coi thi và các nhân sự chấm thi.
Nhân sự trông coi thi phải là nhân sự của PHATECO và được chỉ định bởi Trưởng
bộ phận đánh giá.
Nhân sự chấm thi phải là nhân sự của PHATECO, có đủ trình độ, kinh nghiệm,
năng lực trong lĩnh vực hàn và được chỉ định bởi Trưởng bộ phận đánh giá.
1

6.5. Đánh giá
- Kiểm tra trực quan:
+ Tùy thuộc vào yêu cầu của từng Tiêu chuẩn đánh giá, kích thước mối hàn, chiều
cao mối hàn, bề rộng mối hàn
+ Kiểm tra hình dạng mối hàn và các khuyết tật trên bề mặt mối hàn (nếu có)
Nếu như các bước kiểm tra trên thỏa mãn theo yêu cầu của Tiêu chuẩn thì sẽ
chuyển sang bước kiểm tra kế tiếp như Kiểm tra chụp phim và/ hoặc kiểm tra cơ
tính (phụ thuộc vào yêu cầu của từng tiêu chuẩn)

7.

-

Kiểm tra chụp phim ( Theo kết quả báo cáo kiểm tra chụp phim)

-

Kiểm tra cơ tính (thử uốn) (Theo kết quả báo cáo kiểm tra thử uốn)
CẤP CHỨNG NHẬN

7.1. Trách nhiệm cấp chứng nhận
Trách nhiệm cấp chứng nhận (chứng chỉ) cho các thí sinh thi đạt kỳ thi đánh giá
thợ hàn do PHATECO tổ chức thuộc về PHATECO, mà đại diện là Tổng giám
đốc và Giám đốc Phòng Công nghệ hàn của PHATECO.
Chứng chỉ cho các thợ hàn thi đạt sẽ được ban hành dựa trên sự đầy đủ và phù
hợp của toàn bộ bộ hồ sơ chứng nhận.
1

7.2. Hồ sơ chứng nhận
Bộ hồ sơ chứng nhận bao gồm:
-

Hồ sơ lý lịch của thí sinh
Hồ sơ thi đánh giá của thí sinh bao gồm: Phiếu đăng ký, đơn đăng ký, Bài thi
của thí sinh.
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7.3. Chứng chỉ
Chứng chỉ thợ hàn sẽ được ban hành cho từng thí sinh thi đạt kỳ thi đánh giá theo
biểu mẫu đính kèm quy trình này.
Trên chứng chỉ, nhất thiết phải có tối thiểu các thông tin dưới đây:
-

Họ và tên người được cấp chứng chỉ
Họ và tên người đánh giá và người chịu trách nhiệm cấp chứng chỉ
Ngày ban hành chứng chỉ và ngày hết hạn chứng chỉ
Phương pháp hàn, tư thế hàn
Loại sản phẩm và loại vật liệu được chứng nhận
Số chứng chỉ
Phạm vi chứng chỉ
Ảnh của người được cấp chứng chỉ
Chữ ký của người người chịu trách nhiệm cấp chứng chỉ và đại diện của Công
ty PHATECO.

Chứng chỉ thợ hàn do PHATECO cấp có thời hạn 01 năm, kể từ ngày cấp.
1

8.

DUY TRÌ CHỨNG NHẬN
Để duy trì chứng nhận, người được cấp chứng chỉ phải chứng minh làm việc liên
tục tối thiểu 6 tháng trên một năm, trong đó thời gian gián đoạn không quá 3
tháng; hoặc phải có các bằng chứng về chất lượng của sản phẩm bằng các báo cáo
kiểm tra NDT.

1

9.

TÁI CHỨNG NHẬN
Sau khi hết hạn chứng chỉ, để được tái chứng nhận, người được cấp chứng nhận
phải cung cấp đủ bằng chứng xác thực cho sự làm việc liên tục phù hợp với chứng
nhận đó trong suốt quãng thời gian hiệu lực của chứng chỉ; hoặc phải tham dự kỳ
thi tái chứng nhận.
Sự làm việc liên tục được hiểu là sự thực hiện công việc được ghi trên chứng chỉ
tối thiểu 6 tháng trên một năm, trong đó thời gian gián đoạn không quá 3 tháng.
Việc chứng nhận lại phụ thuộc vào yêu cầu của khách hàng .Khi thực hiện tái
chứng nhận thì toàn bộ quá trình đánh giá lại sẽ được thực hiện như đánh giá mới
và toàn bộ chứng chỉ cũ không còn hiệu lực .

10. MỞ RỘNG VÀ THU HẸP PHẠM VI CHỨNG NHẬN
10.1. Mở rộng phạm vi chứng nhận
Khi có yêu cầu bằng văn bản của người đã được cấp chứng nhận thợ hàn về việc
mở rộng phạm vi chứng nhận (thêm phương pháp hàn, tư thế hàn, vật liệu hay sản
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phẩm mới), PHATECO sẽ có trách nhiệm tổ chức kỳ thi nhằm mở rộng phạm vi
chứng nhận cho nhân sự đó.
Việc tổ chức thi và chấm thi và cấp chứng chỉ mới vẫn thực hiện theo quy trình và
quy định tại mục 6.4 và 6.5 ở trên.
10.2. Thu hẹp phạm vi chứng nhận

2

Điều kiện thu hẹp phạm vi chứng nhận
Nếu người được cấp chứng nhận không chứng minh được sự liên tục của công
việc gắn với chứng chỉ mà người đó được cấp hoặc thi trượt kỳ thi đánh giá định
kỳ như mô tả ở mục 8 trên đây thì người đó sẽ bị thu hẹp phạm vi chứng nhận
tương ứng với phạm vi mà người đó không đạt.
Ví dụ: Anh A có chứng chỉ thợ hàn 2G/3G, phương pháp hàn SMAW, vật liệu
thép C. Sau kỳ thi đánh giá hàng năm, anh A bị trượt phần thi 3G. Như vậy, từ
đây anh A sẽ chỉ còn chứng nhận cho tư thế hàn 2G.
Trong trường hợp muốn mở rộng lại phạm vi chứng nhận như cũ, người đó phải
tham dự kỳ thi mở rộng phạm vi chứng nhận như mô tả trong mục 10.1 trên đây.
Quá trình thu hẹp phạm vi chứng nhận được thực hiện theo các bước sau
đây:
● Phateco sẽ gửi thông báo (gửi email, gọi điện thoại hoặc thông báo bằng văn
bản) đến cá nhân hoặc tổ chức có nhân sự được chứng nhận về việc thu hẹp phạm
vi chứng nhận. Sau khi có thông báo trên thì chứng nhận trước đó sẽ không còn
hiệu lực.
●Người được chứng nhận phải bàn giao lại chứng chỉ đã được cấp trước đó cho
Phateco trong vòng 10 ngày kể từ khi có thông báo trên .
● Phateco sẽ hủy bỏ chứng chỉ cũ và có trách nhiệm cấp chứng chỉ mới phù hợp
với nội dung mới cho những nhân sự này.
●Trong trường hợp người được chứng nhận không bàn giao chứng chỉ cho
Phateco, Phateco sẽ hủy bỏ hiệu lực của chứng chỉ này và thông báo trên website
của Công ty (www.phateco.com), đồng thời dừng việc cấp chứng chỉ mới.
11. ĐÌNH CHỈ VÀ HỦY BỎ CHỨNG NHẬN
2

11.1. Đình chỉ chứng nhận
Điều kiện đình chỉ
Nếu bị phát hiện vi phạm nghiêm trọng các quy tắc trong bộ Quy tắc đạo đức và
ứng xử đã được PHATECO ban hành và phổ biến, người được cấp chứng chỉ sẽ bị
đình chỉ và thu hồi chứng chỉ.
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Chứng nhận sẽ bị đình chỉ và thu hồi nếu người đó không thỏa mãn các yêu cầu
của việc chứng nhận như mô tả ở mục 8 của quy trình này.
Quá trình Đình chỉ chứng nhận được thực hiện theo các sau đây:
● Phateco sẽ gửi thông báo (gửi email, gọi điện thoại hoặc thông báo bằng văn
bản) đến cá nhân hoặc tổ chức có nhân sự được chứng nhận về việc đình chỉ
chứng nhận. Sau khi có thông báo trên thì chứng nhận trước đó sẽ không còn hiệu
lực.
●Người được chứng nhận phải bàn giao lại chứng chỉ đã được cấp trước đó cho
Phateco trong vòng 10 kể từ khi có thông báo trên.
●Phateco sẽ có trách nhiệm lưu giữ những chứng chỉ đã bị đình chỉ này.
●Trong trường hợp tổ chức hoặc cá nhận được chứng nhận không bàn giao lại
chứng chỉ cho Phateco thì Phateco sẽ công bố trên website của Công ty
(www.phateco.com) về việc đình chỉ chứng nhận này.
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11.2. Hủy bỏ chứng nhận
Điều kiện hủy bỏ
Nếu một sai sót nào trên chứng chỉ được phát hiện (bởi chính PHATECO, người
được cấp chứng chỉ hoặc khách hàng), chứng chỉ đó sẽ được hủy bỏ hoặc thu hồi.
Người được cấp chứng chỉ sẽ được cấp lại một chứng chỉ khác với các nội dung
đã được sửa chữa cho chính xác. Mục đích của việc hủy bỏ và thu hồi này nhằm
đảm bảo tính chính xác và duy nhất của chứng chỉ hiện hành.
Chứng chỉ cũng sẽ được hủy bỏ nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước
hoặc cơ quan chủ quản của người được cấp chứng chỉ.
Quá trình hủy bỏ chứng nhận sẽ được thực hiện theo các bước sau đây:
●Phateco hoặc cá nhân, tổ chức có nhân sự được chứng nhận có trách nhiệm
thông báo (gửi email, gọi điện thoại hoặc thông báo bằng văn bản) cho các bên
quan tâm về những sai sót hoặc việc thu hồi, hủy bỏ này.
●Sau khi nhận được thông báo Phateco sẽ hủy bỏ chứng chỉ có sai sót và cấp
chứng chỉ mới với nội dung được chỉnh sửa chính xác.
●Trong trường hợp có yêu cầu hủy bỏ của cơ quan quản lý nhà nước hoặc cơ quan
chủ quản của người được cấp chứng chỉ thì Phateco sẽ hủy bỏ chứng chỉ và công
bố trên website của Công ty (www.phateco.com).
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