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THÔNG TƯ 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về an toàn bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy 

chuẩn kỹ thuật; Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; 

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Công Thương; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công 

nghiệp;  

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 

toàn bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

an toàn bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò. 

Ký hiệu: QCVN 01:2018/BCT. 

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 18 tháng 01 năm 2019. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi 

trường công nghiệp; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 
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