TRÙNG TÂM AN TOÀN MỎ
QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN:
Tiền thân của Trung tâm An toàn Mỏ ngày nay là Phòng Nghiên cứu An toàn Mỏ. Năm 2001,
Phòng được giao nhiệm vụ thực hiện dự án “Trung tâm quản lí khí mỏ than Việt Nam” do Chính
phủ Nhật Bản tài trợ cho ngành Than Việt Nam và trở thành Trung tâm An toàn Mỏ theo Quyết
định số 1270/QĐ-TCCB ngày 02 tháng 10 năm 2002 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Than
Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam).
Hiện nay, Trung tâm có 63 cán bộ viên chức, trong đó có 01 tiến sĩ, 7 thạc sĩ, 31 kĩ sư, cử
nhân, 03 người đang làm luận án tiến sĩ ở các nước Ba Lan, LB Nga, Trung Quốc.
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:
+ Nghiên cứu triển khai các giải pháp kỹ thuật công nghệ kiểm soát và ngăn ngừa cháy nổ
khí, bục nước, biến dạng, sập đổ đất đá, sụt lún bề mặt đất, ổn định bờ mỏ trong quá trình khai
thác mỏ.
+ Kiểm định tính năng phòng nổ của thiết bị điện, vật liệu nổ công nghiệp dùng trong mỏ
hầm lò, các loại vật liệu, vì chống lò…
+ Đào tạo, hướng dẫn, chuyển giao và thực hiện công nghệ, kỹ thuật liên quan đến việc đảm
bảo an toàn, cấp cứu trong khai thác.
+ Biên soạn các tài liệu liên quan đến an toàn và cấp cứu mỏ.
+ Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực an toàn mỏ.
TRANG THIẾT BỊ, PHÒNG THÍ NGHIỆM:
Trung tâm An toàn Mỏ được trang bị 08 phòng thí nghiệm đạt chuẩn Quốc gia, mã số VILAS
- 170 với các trang thiết bị hiện đại, đủ năng lực phục vụ cho công tác nghiên cứu, thử nghiệm,
kiểm tra, kiểm định, sửa chữa thiết bị điện và kiểm định vật liệu nổ công nghiệp.
PHẦN THƯỞNG:
- Bằng khen của Bộ Công Thương, năm 2009.
- Bằng khen của Chính phủ, năm 2008
- Huân chương Lao động hạng Ba, năm 2010

Trụ sở làm việc của Trung tâm An toàn Mỏ tại Uông Bí - Quảng Ninh
Giám đốc Trung tâm: TS. Phùng Quốc Huy
Điện thoại cơ quan: 033.3851.722
Điện thoại DĐ: 0982 559688
Email: pqhuy2004@yahoo.com
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Phó Giám đốc Trung tâm: KS. Phạm Xuân Thanh
Điện thoại cơ quan: 033. 3662.371
Điện thoại DĐ: 0912513756
Email: thanhbth94@gmail.com
Phó Giám đốc Trung tâm: TS. Lê Trung Tuyến
Điện thoại cơ quan: 033 3567721
Điện thoại DĐ: 0983235225
Email: trungtuyenatm@gmail.com
MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Các đồng chí Lãnh đạo Vinacomin thăm
phòng thí nghiệm an toàn mỏ

Kiểm tra kệ thống quan trắc khí
tại mỏ Hồng Thái

Trình diễn cháy nổ khí mêtan và bụi than
tại Công ty than Quang Hanh

Kiểm định thiết bị điện phòng nổ

Thử nghiệm áp lực nước
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