
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:       /SCT-QLNL Laṇg Sơn, ngày       tháng 3 năm  2020 

V/v Kiểm định định kỳ các thiết bị, 

dụng cụ điện thuộc danh mục phải 

kiểm định theo TT33/2015/TT-

BCT. 

 

 

               Kính gửi:…………………………………………………….. 
 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có một số các doanh nghiệp và đơn vị 

đang sử dụng các thiệt bị điện, dụng cụ điện trong hoạt động sản xuất, kinh 

doanh được đấu nối vào hệ thống điện lưới quốc gia. Theo quy định tại Thông tư 

số 33/2015/TT-BCT ngày 27/10/2015 của Bộ Công Thương quy định về kiểm 

định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện chưa được kiểm định định kỳ 

gồm các thiết bị, dụng cụ điện thuộc Danh mục tại Phụ lục I phải kiểm định 

theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 33/2015TT-BCT ngày 27/10/2015 của Bộ 

Công Thương.  

Để đảm bảo trong quá trình vận hành nhằm giảm nguy cơ sự cố, giảm tổn 

thất điện năng, đảm bảo tính an toàn cho các thiết bị trong quá trình vận hành 

lâu dài, Sở Công Thương sẽ tiến hành kiểm tra đối với các tổ chức kiểm định, 

các doanh nghiệp và đơn vị, tổ chức cá nhân sử dụng, vận hành thiết bị, dụng cụ 

điện trên địa bàn tỉnh thuộc Danh mục nêu trên.  

Các doanh nghiệp và các đơn vị có thiết bị, dụng cụ điện phải chủ động 

phối hợp với các đơn vị có có đủ năng lực có giấy chứng nhận đăng ký được 

phép kiểm định, thực hiện kiểm định định kỳ an toàn thiết bị, dụng cụ điện của 

đơn vị mình theo quy định.  

Sở Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- C, PVP Sở; 

- Lưu VT, QLNLĐH 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đinh Kỳ Giang 
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