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LUẬT QUẢN LÝ GIÁM SÁT AN TOÀN MÁY CƠ GIỚI HÓA NÔNG NGHIỆP 

Chương I: Tổng lược 

                        Điều 1: Nhằm tăng cường quản lý giám sát an toàn cơ giới hóa nông nghiệp, đề phòng và giảm 
các sự cố trong khi sử dụng máy, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người sử dụng, Quốc 
Vụ Viện Trung Quốc đã thông qua luật này. 

Điều 2: Các hoạt động về quản lý giám sát an toàn trong quá trình sản xuất, tiêu thụ, sửa chữa sử 
dụng v.v… phải tuân thủ các nguyên tắc trong luật này. 

Luật này dùng để chỉ những thiết bị, máy móc liên quan đến hoạt động nhà nông như sản xuất 
nông nghiệp, sơ chế sản phẩm v.v… 

Điều 3: Việc quản lý giám sát an toàn máy móc nông nghiệp phải tuân thủ nghiêm ngặt, đề 
phòng sự cố, bảo đảm an toàn, đẩy mạnh nguyên tắc phát triển. 

Điều 4: Chính quyền từ cấp huyện trở lên phải tăng cường chỉ đạo về công tác quản lý giảm sát 
an toàn máy móc nông nghiệp, hoàn thiện hệ thống quản lý lĩnh vực này, tăng cường hỗ trợ nông 
dân mua máy, xây dựng kiện toàn chế độ có trách nhiệm trọng sản xuất máy móc nông nghiệp. 

Điều 5: Các Bộ, ngành có liên quan phải tăng cường bồi dưỡng tuyên truyền kiến thức tiêu chuẩn, 
quy tắc, pháp luật về an toàn máy nông nghiệp. 

Tổ chức kinh doanh sản xuất nông nghiệp, cục máy móc nông nghiệp nên tiến hành đào tạo nhân 
viên sử dụng máy móc nông nghiệp, nâng cao nhận thức về an toàn.  

Điều 6: Nhà nước khuyến khích và ủng hộ phát triển, sản xuất, mở rộng, ứng dụng các công 
nghệ tiên tiến vào sản xuất máy có độ an toàn cao, tiết kiệm điện năng, bảo vệ môi trường, xây 
dựng kiện toàn tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và thao tác sử dụng an toàn. 

Điều 7: Nhà nước khuyến khích người điều khiển máy cơ giới, thợ kỹ thuật tích cực tham gia 
khóa học nhằm nâng cao trình độ điều khiển máy cơ giới an toàn. 

Điều 8: Nhà nước xây dựng chế độ đào thải máy cơ giới lạc hậu và chế độ hủy bỏ máy cơ giới 
gây nguy hiểm cho người, thực hiện thu hồi các loại máy bị đào thải và phải hủy bỏ. 

Điều 9: Các Uỷ ban phụ trách các vấn đề có liên quan như: Ủy ban phục trách cơ giới hóa, Uỷ 
ban phụ trách công nghiệp, Uỷ ban giám sát chất lượng, Uỷ ban quản lý hành chính thương mại 
v.v… của Quốc Vụ Viện chịu trách nhiệm quản lý giám sát an toàn máy móc căn cứ theo quy 
định của luật này và chức trách mà Chính phủ giao phó. 

Phòng cơ giới hóa nông nghiệp, Phòng công nghiệp,phòng giám sát chất lượng địa phương, 
phòng hành chính thương mại từ cấp huyện trở lên, căn cứ vào chức trách quy định cho mỗi 
phòng, chịu trách nhiệm công tác quản lý giám sát an toàn máy móc nông nghiệp. 
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Chương II: Sản xuất, tiêu thụ và bảo dưỡng 

Điều 10: Ủy Ban quản lý Công nghiệp của Quốc Vụ Viện chịu trách nhiệm đề ra các chính sách 
và kế hoạch liên quan nhằm tổ chức thực hiện chính sách ngành công nghiệp cơ giới hóa nông 
nghiệp. 

Ủy ban phụ trách tiêu chuẩn hóa chịu trách nhiệm đưa ra các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật máy cơ 
giới hóa cấp quốc gia, và căn cứ vào tình hình thực tế để kịp thời điều chỉnh. Tiêu chuẩn này 
buộc phải được thi hành.  

Điều 11: Nhà sản xuất máy cơ giới căn cứ vào chính sách và pháp luật liên quan về máy cơ giới, 
căn cứ và tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật để xây dựng kiện toàn hệ thống khống chế đảm bảo chất 
lượng sản phẩm. 

Đối với việc quản lý giấy phép sản xuất sản phẩm công nghiệp của máy cơ giới, nhà sản xuất 
phải có được tư cách tương ứng, và căn cứ vào phạm vi cho phép để tiến hành sản xuất. 

Điều 12: Nhà sản xuất máy cơ giới phải tiến hành kiểm nghiệm máy cơ giới căn cứ vào tiêu 
chuẩn kỹ thuật an toàn cơ giới nông nghiệp; Sau khi kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn, kèm theo sách 
hướng dẫn sử dụng và các cảnh báo, chú thích nhằm đảm bảo sử dụng máy an toàn một cách chi 
tiết, được bán ra thị trường; Trước khi xuất xưởng, bắt buộc phải có dấu chứng nhận tiêu chuẩn, 
và giấy chứng nhận sản phẩm. 

Máy kéo chạy trên đường, phải có giấy chứng nhận, trước khi xuất xưởng phải có dấu chứng 
nhận tiêu chuẩn, và phù hợp với tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật quốc gia dành cho xe cơ động. 

Nhà sản xuất phải xây dựng chế độ đăng ký xuất xưởng sản phẩm, ghi cụ thể tên máy, quy cách, 
tiêu chuẩn kỹ thuật, ngày sản xuất, số lượng, mã hiệu, số chứng nhận kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn, 
người mua, phương thức liên lạc v.v… Thời hạn của máy không ít hơn 3 năm. 

Điều 13: Máy cơ giới nhập khẩu phải phù hợp với tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật quốc gia, và phù 
hợp luật kiểm nghiệm xuất nhập cảnh. Theo luật pháp, phải có giấy chứng nhận máy móc nông 
nghiệp, giấy chứng nhận kiểm nghiệm của cơ quan kiểm dịch xuất nhập cảnh.  

Điều 14: Người kinh doanh máy nông nghiệp phải chứng minh sản phẩm đã qua kiểm nghiệm 
đối với máy được mua. Đối với thực hiện quản lý giấy phép sản xuất, giấy chứng nhận máy cơ 
giới phải có tài liệu chứng minh hoặc nhãn mác chứng minh qua kiểm nghiệm. 

Người bán phải xây dựng chế độ danh mục bán hàng, như tên gọi máy, thông số kỹ thuật, số 
đăng ký, tên nhà cung ứng, phương thức liên lạc v.v… Danh mục bán hàng được bảo quản ít 
nhất 3 năm. 

Người bán nên nói rõ cho người mua về phương pháp sử dụng máy nông nghiệp, và các chú ý an 
toàn, đưa hóa đơn cho người mua theo quy định của pháp luật. 

Điều 15: Nhà sản xuất, nhà tiêu thụ máy nông nghiệp phải xây dựng kiện toàn hệ thống dịch vụ 
bán hàng máy nông nghiệp, chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm. 
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Điều 16: Nhà sản xuất, nhà kinh doanh máy nông nghiệp phát hiện các sản phẩm đang sản xuất, 
bán gặp sự cố nguy hiểm về thiết kế, chế tạo v.v… có thể gây tổn thất cho doanh nghiệp, lập tức 
ngừng sản xuất, bán, kịp thời báo cáo lên phòng giám sát chất lượng, phòng quản lý hành chính 
thương mại địa phương, và thông báo cho người tiêu dùng ngừng sử dụng loại máy này. Nhà sản 
xuất máy nông nghiệp phải kịp thời thu hồi loại máy này. 

 Nhà sản xuất, nhà tiêu thụ máy nông nghiệp không thực hiện theo điều khoản 1, phòng giám sát 
chất lượng, phòng quản lý hành chính thương mại có quyền ra lệnh nhà sản xuất thu hồi sản 
phẩm, ngừng bán mặt hàng này. 

Điều 17: Nghiêm cấm sản xuất, tiêu thụ, các loại máy cơ giới sau: 

a. Không phù hợp tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật; 
b. Sản xuất theo tiêu chuẩn cho phép nhưng không nhận được giấy chứng nhận; 
c. Chưa tiến hành xin cấp giấy chứng nhận; 
d. Sử dụng các linh kiện hỏng hóc để lắp ráp cho máy móc; 
e. Máy do Nhà nước đào thải. 

Điều 18: Người kinh doanh sửa chữa máy nông nghiệp phải có các điều kiện sau: có cơ sở để sửa 
chữa, thiết bị sửa chữa, máy kiểm nghiệm, nhân viên kỹ thuật tương ứng, có biện pháp bảo vệ 
môi trường, đạt giấy chứng nhận về sửa chữa tương ứng, và làm thủ tục đăng ký với sở thương 
mại theo luật định. 

Xin cấp Giấy chứng nhận sửa chữa máy nông nghiệp phải nộp các tài liệu sau lên Phòng phụ 
trách máy cơ giới huyện. 

a. Đơn xin cấp nghiệp vụ sửa chữa máy nông nghiệp; 
b. Chứng minh thư nhân dân, tên công ty; 
c. Chứng minh về việc sử dụng địa điểm làm công ty sửa chữa; 
d. Danh sách các thiết bị dùng cho việc sửa chữa chủ yếu; 
e. Bằng chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc gia của các nhân viên kỹ thuật. 

Phòng phụ trách cơ giới hóa cấp huyện xem xét đơn trong vòng 20 ngày làm việc, cấp giấy 
chứng nhận đạt tiêu chuẩn sửa chữa đối với các đơn đạt yêu cầu;Trường hợp đơn không đạt yêu 
cầu, sẽ thông báo bằng văn bản và nói rõ lý do với người xin cấp đơn. 

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn sửa chữa có thời hạn 3 năm. Trong trường hợp giấy hết hạn, mà 
chủ sửa chữa vẫn muốn tiếp tục công việc, sẽ phải nộp đơn xin tiếp tục gia hạn giấy phép trước 
thời gian giấy phép đó hết hạn 

Điều 19: Chủ công ty sửa chữa phải tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn kỹ thuật sửa chữa 
và thời hạn bảo hành, đảm bảo chất lượng sửa chữa. Công ty sửa chữa không được phép có các 
hành vi sau: 

a. Sử dụng các linh kiện không phù hợp tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật; 
b. Lắp ráp, thay đổi máy nông nghiệp; 
c. Sau khi sửa chữa lại làm hỏng luôn cả máy nông nghiệp; 
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d. Các hành vi bị luật pháp, quy định, và Ủy ban phụ trách vấn đề cơ giới hóa của Quốc Vụ Viện 
phê chuẩn. 

Chương III: Thao tác sử dụng 

Điều 20: Người sử dụng máy nông nghiệp có thể tham gia khóa bồi dưỡng sử dụng máy nông 
nghiệp, có thể xin cấp giấy chứng nhận đã có nghiệp vụ kỹ thuật tại phòng chủ quản cơ giới hóa 
nông nghiệp, phòng bảo hiểm an sinh xã hội. 

Điều 21: Trước khi sử dụng máy kéo, máy thu hoạch, phải tuân thủ quy định của Ủy ban phụ 
trách vấn đề cơ giới hóa của Quốc Vụ Viện, đảm bảo chứng minh về chủ sở hữu, chứng minh 
nguồn gốc sản phẩm, đăng ký với phòng phụ trách vấn đề cơ giới hóa cấp huyện. Nếu máy kéo, 
máy thu hoạch đạt tiêu chuẩn, phòng cơ giới hóa trong vòng 2 ngày làm việc phải cấp giấy phép 
và chứng nhận tương ứng. 

Trong thời gian đăng ký sử dụng máy kéo, máy thu hoạch phát sinh thay đổi, người sử dụng sẽ 
phải nộp đơn xin thay đổi việc đăng ký lên Ủy ban phụ trách cơ giới hóa Quốc Vụ Viện. 

Điều 22: Người điều khiển máy kéo, máy thu hoạch sau khi được bồi dưỡng, theo quy định của 
Ủy ban phụ trách vấn đề cơ giới hóa Quốc Vụ, phải tham gia vòng thi do phòng phụ trách vấn đề 
cơ giới hóa cấp huyện tổ chức. Nếu qua vòng thi, phòng cơ giới hóa sẽ cấp giấy phép sử dụng 
máy trong vòng 2 ngày làm việc. 

Giấy phép điều khiển máy kéo, máy thu hoạch có thời hạn 6 năm; hết hạn, người sử dụng có thể 
làm đơn xin cấp tiếp. Người chưa đủ 18 tuổi không được phép điều khiển máy kéo, máy thu 
hoạch. Giấy phép của những người già trên 70 tuổi sẽ bị phòng cơ giới hóa cấp huyện hủy bỏ. 

Điều 23: Người điều khiển máy kéo, máy thu hoạch không được có các hành vi sau đây: 

Thao tác không phù hợp với việc điều khiển máy kéo, máy thu hoạch; 
a. Thao tác không phù hợp với quy định đăng ký, kiểm nghiệm; 
b. Điều khiển máy kéo, máy thu hoạch sau khi sử dụng rượu, thuốc thần kinh bị nhà nước quản 
chế; 
c. Mắc các chứng bệnh gây ảnh hưởng đến việc điều khiển máy kéo, máy thu hoạch;  

d. Các hành vi bị Ủy ban phụ trách vấn đề cơ giới hóa Quốc Vụ Viện quy định. 

Cấm người vi phạm quy định trên sử dụng máy kéo, máy thu hoạch   
Điều 24: Trước khi điều khiển máy cơ giới, người điều khiển phải kiểm tra độ an toàn của máy, 
khi làm việc phải tuân thủ các quy định về an toàn mà Ủy ban phụ trách vấn đề về cơ giới hóa 
của Quốc Vụ Viện, phòng cơ giới hóa nông nghiệp của huyện, khu tự trị, khu trực thuộc quy 
định. 

Chương IV: Xử lý sự cố 

Điều 25: Phòng phụ trách vấn đề cơ giới hóa nông nghiệp cấp huyện trở lên chịu trách nhiệm xác 
định sự cố và xử lý giải quyết. 
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Định nghĩa “Sự cố” trong luật này: Trong quá trình sử dụng hoặc di chuyển máy nông nghiệp, 
gây thương vong ở người, tổn thất về tài sản. 

Máy cơ giới đi trên đường gây tai nạn, do phòng cảnh sát giao thông căn cứ theo luật an toàn 
giao thông để tiến hành giải quyết. Nếu máy cơ giới gây thiệt hại về đường xá, phòng phụ trách 
giao thông sẽ giải quyết theo luật đường bộ. 

Điều 26: Máy gây sự cố ở ngoài phạm vi đường giao thông, người điều khiển và nhân chứng 
phải lập tức ngừng nghiệp vụ hoặc ngừng di chuyển, bảo vệ hiện trường, nếu gây thương tích 
cho người bị hại, phải báo cáo sự việc lên phòng phụ trách cơ giới hóa; trường hợp gây tử vong, 
phải báo cáo sự việc lên cơ quan công an. Trường hợp gây thương vong cho thân thể, có thể lựa 
chọn giải pháp, sơ cứu người bị thương. Nếu do cứu người mà làm thay đổi hiện trường phải 
đánh dấu vị trí. 

Đơn vị tiếp nhận báo cáo (phòng cơ giới hóa và cơ quan công an) phải lập tức cử người tới hiện 
trường khám nghiệm, kiểm tra, thu thập chứng cứ, tổ chức cứu thương, nhanh chóng lập lại trật 
tự. 

Điều 27: Sau khi khám nghiệm hiện trường, kiểm tra tai nạn do máy cơ giới gây ra, trong vòng 
10 ngày làm việc, phòng cơ giới hóa phải hoàn thành văn bản nhận định tai nạn; phải tiến hành 
kiểm tra tình trạng máy cơ giới, trong vòng 5 ngày làm việc đưa ra kết luận về tình trạng máy. 

Văn bản nhận định tai nạn phải nói rõ sự thật của vụ tai nạn, nguyên nhân và trách nhiệm của 
đương sự, sau khi hoàn thành văn bản này, trong vòng 3 ngày phải gửi tới cho đương sự. 

Điều 28: Đương sự gây ra tai nạn phải có trách nhiệm bồi thường, trường hợp xin hòa giải, phải 
nộp đơn xin hòa giải lên phòng cơ giới trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản nhận 
định tai nạn. 

Trường hợp đạt được sự hòa giải, phòng chủ quản cơ giới hóa sẽ làm văn bản hòa giải cho các 
bên đương sự. Văn bản này sẽ có hiệu lực ngay sau khi các bên ký xác nhận. Trường hợp hòa 
giải không đạt kế quả hoặc đương sự kiện lên TAND, phòng chủ quản cơ giới hóa ngừng hòa 
giải và thông báo bằng văn bản cho đương sự. Trường hợp hòa giải xong, đương sự kháng án, có 
thể kiện lên TAND. 

Điều 29:  Phòng chủ quản cơ giới hóa cần theo dõi giúp đỡ và tạo điều kiện cho các đương sự 
giải quyết các sự cố bồi thường thiệt hại máy móc. Nguyên nhân chất lượng sản phẩm do tai nạn 
gây ra, phòng cơ giới hóa phải đưa ra các tài liệu chứng minh liên quan. 

Phòng cơ giới hóa theo định kỳ phải cung cấp số liệu thống kê tai nạn và tài liệu thuyết minh lên 
phòng chủ quản cơ giới hóa cấp trên và gửi một bản cho phòng quản lý giám sát an toàn sản 
phẩm. 

Nếu sự cố máy móc gây tai nạn lao động, tiến hành điều tra, truy cứu trách nhiệm theo pháp luật.  
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Chương V: Phục vụ và Giám sát 

Điều 30: Phòng chủ quản cơ giới hóa cấp huyện trở lên phải định kì kiểm tra miễn phí độ an toàn 
thực chất của máy cơ giới. Theo quy định mỗi năm 1 lần phải tiến hành kiểm tra máy kéo, máy 
thu hoạch. 

Cơ quan kiểm tra an toàn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm nghiệm. 

Điều 31: Phòng chủ quản cơ giới hóa trong quá trình kiểm tra phát hiện máy có khả năng gây tai 
nạn, phải cảnh báo ngừng sử dụng và kịp thời loại trừ khả năng này. 

Phòng chủ quản cơ giới hóa thực hiện kiểm tra an toàn phải tiến hành tổng kết tình hình, thiết lập 
hồ sơ quản lý giám sát an toàn máy cơ giới. 

Điều 32: Máy thu hoạch trước khi làm việc ở địa phương khác, phòng chủ quản cơ giới hóa cấp 
huyện sở tại phải phối hợp cùng với cơ quan liên quan, tiến hành kiểm tra độ an toàn của máy, và 
hướng dẫn người điều khiển sử dụng máy an toàn. 

Điều 33: Ủy ban cơ giới hóa Quốc Vụ Viện định kỳ tiến hành phân tích thực trạng an toàn máy 
cơ giới, ban hành các thông tin liên quan. 

Điều 34: Ủy ban phụ trách công nghiệp Quốc Vụ Viện định kỳ tiến hành kiểm tra, thanh sát tình 
hình vận hành của các doanh nghiệp sản xuất máy cơ giới, căn cứ và các yêu cầu về ứng dụng kỹ 
thuật tiên tiến, an toàn, bảo vệ môi trường, phối hợp cùng với Ủy ban phụ trách cơ giới hóa, Ủy 
ban giám sát chất lượng Quốc Vụ Viện v.v… ban hành lệnh đào thải danh mục sản phẩm không 
đạt tiêu chuẩn. 

Điều 35: Trường hợp nguy hiểm đến tính mạng, tài sản, phải ngừng sử dụng, báo hỏng. Những 
điều kiện xác định máy hỏng do Ủy ban phụ trách vấn đề cơ giới hóa của Quốc Vụ Viện, Ủy ban 
giám sát kiểm định chất lượng Quốc Vụ Viện, Ủy ban công nghiệp đưa ra. 

Phòng chủ quản cơ giới hóa cấp huyện cần thông báo bằng văn bản về máy nông nghiệp gây 
nguy hiểm cho tính mạng và tài sản đến người sử dụng. 

Điều 36: Nhà nước thực hiện thu hồi các loại máy cần loại bỏ. Biện pháp thu hồi do Ủy ban phụ 
trách vấn đề cơ giới hóa Quốc Vụ Viện phối hợp cùng Bộ Tài Chính, Bộ Thương mại ban hành. 

Điều 37: Các loại máy bị thu hồi do phòng chủ quản cơ giới hóa cấp huyện kiểm tra thu hồi của 
các đơn vị bị giải thể hoặc tiêu hủy. 

Điều 38: Trong quá trình sử dụng máy phát hiện ra các vấn đề liên quan đến chất lượng sản 
phẩm, chất lượng sửa chữa, đương sự có thể kiện lên phòng cơ giới hóa, phòng kiểm tra giám sát 
chất lượng, phòng quản lý hành chính thương mại từ cấp huyện trở lên. Đơn vị tiếp nhận đơn 
kiện, trong phạm vi quyền hạn của mình, kịp thời giải quyết đơn kiện; đối với trường hợp nằm 
ngoài phạm vi quyền hạn, kịp thời chuyển đến cơ quan có quyền hạn xử lý, cơ quan này buộc 
phải nhanh chóng giải quyết, không được thoái thác. 
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Phòng chủ quản cơ giới hóa cấp huyện, phòng kiểm tra giám sát, phòng hành chính thương mại 
cấp huyện trở lên, theo định kỳ phải tổng hợp các đơn kiện về chất lượng sản phẩm, dịch vụ sửa 
chữa để báo cáo lên cấp trên. 

Điều 39: Ủy ban phụ trách vấn đề cơ giới hóa Quốc Vụ Viện cùng với phòng chủ quản cơ giới 
hóa tỉnh, khu tự trị, khu trực thuộc căn cứ vào tình hình kiện tụng và nguyện vọng sản xuất an 
toàn, tổ chức triển khai kiểm tra trọng điểm các chủng loại, sau đó công khai kết quả. 

Điều 40: Thanh tra phòng cơ giới hóa khi kiểm tra giám sát an toàn máy nông nghiệp tại ruộng, 
xưởng sản xuất kiểm tra, có thể tiến hành lựa chọn một trong các biện pháp sau đây: 

a. Tìm hiểu các tư liệu liên quan của những người am hiểu tình hình và đơn vị liên quan; 

b. Kiểm tra chứng nhận máy kéo, máy thu hoạch, chứng nhận điều khiển máy móc liên quan; 

c. Kiểm tra độ an toàn của máy đến tính mạng và tài sản, đối với loại máy còn tồn tại nguy cơ 
gây mất an toàn, lệnh đương sự ngừng sử dụng hoặc ngừng di chuyển máy, tiến hành sửa chữa; 

d. Yêu cầu người điều khiển máy thay đổi hành vi điều khiển sai luật định. 

Điều 41: Sau khi gây ra tai nạn nếu có ý đồ bỏ chạy, từ chối dừng xe hoặc di chuyển máy móc 
gây tai nạn nghiêm trọng, phòng chủ quản cơ giới hóa cấp huyện có thể thu giấy chứng nhận, 
bằng liên quan. Vụ án xử lý xong, hoặc bên gây ra sự cố đưa ra các cam kết, phòng chủ quản cơ 
giới cấp huyện kịp thời trả lại các giấy tờ bị thu hồi trước đó. Máy còn nguy cơ gây nguy hiểm, 
phải sửa chữa trước khi tiếp tục sử dụng. 

Điều 42: Nhân viên thanh tra quản lí giám sát an toàn máy nông nghiệp khi tiến hành kiểm tra, 
phải thống nhất các tiêu chí, điều tra xe cộ tai nạn phải thống nhất danh tính của chủ xe. 

Điều 43: Phòng chủ quản cơ giới hóa không được phép chỉ định người sửa chữa cho máy nông 
nghiệp. 

Điều 44: Phòng chủ quản cơ giới hóa định kỳ thông báo tình hình đăng ký máy kéo, chứng nhận 
kiểm nghiệm, bằng điều khiển máy cho sở công an giao thông. Sở công an giao thông cũng định 
kỳ thông báo cho phòng chủ quản cơ giới hóa biết tình hình máy nông nghiệp gây tai nạ và biện 
pháp giải quyết của sở.  

Chương VI: Trách nhiệm luật pháp 

Điều 45: Phòng chủ quản cơ giới hóa, phòng công nghiệp, phòng kiểm tra giám sát và phòng 
hành chính thương mại từ cấp huyện trở lên cũng như nhân viên có một trong các hành vi sau 
đây, đối với người trực tiếp phụ trách và người chịu trách nhiệm trực tiếp, sẽ bị xử phạt theo luật 
pháp, trường hợp cấu thành tội phạm, bị truy cứu trách nhiệm hình sự:  

a.Trường hợp không thực hiện đăng ký, kiểm nghiệm máy kéo, máy thu hoạch, hoặc không cấp 
bằng điều khiển máy kéo, máy thu hoạch;  

b. Không tham gia vòng thi lấy bằng điều khiển máy kéo, máy thu hoạch, hoặc đã tham gia thi 
tuyển nhưng lại không được cấp bằng điều khiển; 
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c. Trường hợp không đạt tiêu chuẩn để cấp phép sửa chữa máy nông nghiệp, hoặc đủ tiêu chuẩn 
cấp phép sửa chữa nhưng lại không cấp phép 

d. Không xử lý tai nạn máy móc theo pháp luật, hoặc không xuất giấy chứng nhận tại nạn máy 
móc và các tài liệu chứng minh khác; 

e. Quản lý giám sát không hoàn thành nhiệm vụ theo luật pháp trong quá trình kiểm tra sản xuất, 
bán máy nông nghiệp; 

f. Các hành vi không phù hợp với quy định của luật này. 

Điều 46: Trường hợp doanh nghiệp sử dụng các linh kiện hỏng hóc đưa vào sản xuất, tiêu thụ 
hoặc phá hỏng các bộ phận của máy nông nghiệp như động cơ, máy biến tần, khung v.v…, 
Phòng kiểm tra giám sát chất lượng, phòng hành chính thương mại cấp huyện trở lên có quyền 
cấm sản xuất, tiêu thụ. Nếu vi phạm, sẽ bị phạt tiền từ một đến 3 lần giá trị sản phẩm. Tình tiết 
nghiêm trọng có thể thu hồi giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp. 

Trường hợp nhà sản xuất, kinh doanh vi phạm quản lý cấp phép sản xuất sản phẩm công nghiệp, 
quản lý cấp giấy chứng nhận, quản lý tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, quản lý chất lượng sản phẩm 
v.v… sẽ bị xử phạt hành chính. 

Điều 47: Phòng quản lý hành chính thương mại cấp huyện trở lên yêu cầu người bán cải về việc 
thiết lập, bảo lưu danh mục bán hàng  theo luật này mà người bán không thực hiện sẽ bị cảnh cáo; 
Trường hợp quyết không cải chính, bị phạt từ 1000 nhân dân tệ (CNY) đến 10.000 CNY; nếu 
nghiệm trọng sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh. 

Điều 48: Trường hợp không được cấp giấy phép sửa chữa hoặc làm giả, sửa đổi giấy cấp phép 
sửa chữa đã quá hạn, phòng chủ quản cơ giới hóa cấp huyện trở lên thu hồi các giấy tờ giả mạo. 
Đến hạn hoàn thành các thủ tục hồi tố có liên quan, vẫn không thu hồi được các thu nhập bất hợp 
pháp, sẽ bị xử phạt hành chính từ 2 đến gấp 3 lần số tiền phạm pháp có được. Quá hạn vẫn không 
hoàn thành các thủ tục hồi tố, bị xử phạp từ 3 đến 6 lần thu nhập bất hợp pháp. Đồng thời thông 
báo cho phòng hành chính thương mại xử lý. 

Điều 49: Trường hợp người làm nghề sửa chữa máy nông nghiệp sử dụng linh kiện không đạt 
tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn để duy tu, hoặc lắp ráp, cải tiến toàn bộ máy nông nghiệp, hoặc nhận 
duy tu máy nông nghiệp đã đủ điều kiện báo hỏng, thì cơ quan chủ quản máy nông nghiệp thuộc 
UBND địa phương cấp huyện trở lên chỉ định sửa đổi, tịch thu phần lợi nhuận thu được do vi 
phạm pháp luật mà có, và phạt tiền bằng 2-3 lần giá trị kinh doanh vi phạm pháp luật; trường 
hợp không chấp nhận sửa đổi, sẽ phạt tiền bằng 3-6 lần giá trị kinh doanh vi phạm pháp luật; 
trường hợp tình tiết nghiêm trọng, sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kỹ thuật duy tu. 

Điều 50: Không làm thủ tục đăng ký theo quy định có được các giấy tờ chứng nhận tương ứng, 
tự ý sử dụng máy kéo, máy thu hoạch, hoặc không làm các thủ tục đăng ký đã có sửa đổi theo 
quy định, do phòng chủ quản cơ giới hóa cấp huyện yêu cầu làm thủ tục hồi tối liên quan; nếu 
quá hạn không làm, yêu cầu ngừng sử dụng. Nếu tiếp tục sử dụng, sẽ bị thu máy kéo, máy thu 
hoạch, và xử phạt từ 200 CNY đến 2000 CNY. 
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Nếu đương sự tuân thủ các thủ tục hồi tố, phải nhanh chóng hoàn trả máy kéo, máy thu hoạch bị 
thu hồi. 

Điều 51: Làm giả giấy chứng nhận, bằng điều khiển máy kéo, máy thu hoạch, hoặc sử dụng giấy 
chứng nhận, bằng điều khiển của máy kéo, máy thu hoạch khác, phòng chủ quản cơ giới sẽ thu 
hồi. Đối với hành vi này sẽ bị phê bình nhắc nhở và và bị xử phạt từ 200 CNY đến 2000 CNY. 

Điều 52: Không đạt được bằng điều khiển máy kéo, máy thu hoạch nhưng vẫn điều khiển máy, 
sẽ bị xử phạt từ 100 CNY đến 500 CNY. 

Điều 53: Người điều khiển máy kéo, máy thu hoạch điều khiển sau khi uống các loại thuốc an 
thần nằm trong danh mục bị Nhà nước cấm, hoặc say rượu, sẽ bị phê bình cảnh cáo, phòng chủ 
quản cơ giới hóa yêu cầu sửa đổi. Trường hợp không sửa, sẽ bị xử phạt từ 100 CNY đến 500 
CNY. Tình tiết nghiêm trọng, thì bị treo bằng lái xe. 

Điều 54: Trường hợp điều khiển máy kéo, máy thu hoạch vi phạm người lái, sẽ bị phê bình nhắc 
nhở, yêu cầu sửa đổi; nếu không sửa, bị giữ bằng điều khiển máy kéo, máy thu hoạch; trường 
hợp nghiêm trọng, bị treo bằng lái. Trường hợp kinh doanh vận tải đường bộ (chở khách), phòng 
chủ quản giao thông xử phạt hành chính theo luật đường bộ quy định. 

Trường hợp đương sự biết nhận lỗi và sửa đổi, nhanh chóng hoàn trả bằng lái máy kéo, máy thu 
hoạch. 

Điều 55: Kiểm tra máy móc phát hiện nguy cơ tiềm ẩn, đã được phòng chủ quản cơ giới hóa 
cảnh cáo, không được tiếp tục điều khiển. Nếu trái lệnh, yêu cầu ngừng sử dụng; trường hợp vẫn 
tiếp tục sử dụng, tạm giữ máy này. 

Sau khi loại trừ được nguy cơ tiềm ẩn này, phòng cơ giới hóa sẽ trả máy cho chủ sở hữu. 

Điều 56: Vi phạm các quy định của luật này, gây thương vong cho người khác hoặc tổn thất tài 
sản, tự chịu trách nhiệm; Trường hợp gây mất trật tự an ninh xã hội, bị xử phạt; Trường hợp cấu 
thành tội phạm, bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Chương VII: Phụ lục 

Điều 57: Máy nông nghiệp mà điều này gọi là nguy hại đến an toàn tính mạng và tài sản của con 
người là chỉ máy móc nông nghiệp có khả năng gây tổn hại đến an toàn tính mạng và tài sản của 
con người, bao gồm: máy kéo, máy gặt đập liên hợp, máy bảo vệ thực vật tự động, máy tuốt hạt 
tự động, máy nghiền thức ăn gia súc, máy cấy, máy cắt cỏ v.v... 

Điều 58: Giấy chứng nhận máy, bằng lái, giấy cấp phép sửa chữa máy móc nông nghiệp do Ủy 
ban phụ trách vấn đề cơ giới hóa nông nghiệp Quốc Vụ Viện và các ban ngành liên quan thống 
nhất mẫu,  

Điều 59: Việc thu phí thi lấy bằng lái máy kéo và phí kiểm tra an toàn kỹ thuật phải tuân theo 
đơn giá Nhà nước ban hành. 

Điều 60: Luật này có hiệu lực từ ngày 1/11/2009. 
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