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           Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009      

 
THÔNG TƯ  

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện 
  

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 
2006 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 
của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Bộ Công Thương; 

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 

Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 
của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban 
hành quy chuẩn kỹ thuật;  

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, 

QUY ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về kỹ thuật điện sau: 
- Tập 5  Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện 

                      Ký hiệu: QCVN QTĐ-5: 2009/BCT 
- Tập 6 Vận hành, sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện 

             Ký hiệu: QCVN QTĐ-6: 2009/BCT 
- Tập 7 Thi công các công trình điện 
             Ký hiệu: QCVN QTĐ-7: 2009/BCT 
(Các tập 1, 2, 3, 4 đã được ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-

BCN ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành 
Quy phạm trang bị điện). 

 



 

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày đăng Công 
báo. Bộ Quy chuẩn trên sẽ thay thế Quy phạm thi công công trình điện ký 
hiệu TCN-1-84, Quy phạm vận hành nhà máy điện và lưới điện ký 
hiệu QPNL-01-90 và Tiêu chuẩn ngành về Khối lượng và tiêu chuẩn thử 
nghiệm, nghiệm thu, bàn giao các công trình điện ký hiệu TCN-26-87. 

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.                                                                              

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- TANDTC, Viện KSNDTC; 
- Bộ KHCN; 
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;  
- VCCI, EVN; 
- Công báo; 
- Website Bộ; 
- Lưu: VT, KHCN, PC. 
          

KT.BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Đỗ Hữu Hào 
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