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Sô:5300/ÐKVN-VAR Hà Noi, ngày 28 tháng 12 nám 2022
V/v: nâng cao vai trò trách nhi�m trong công

tác kiêm d�nh ATKT&BVMT phuong tien

giao thông co giói duong b� t�ao thuân loi cho

nguoi dân doanh nghi�p khi di kiêm d�nh.

Kính gui:Các don v� ��ng kiêm xe co giói

Nh�m phuc v� tôt hon nhu câu kiêm d�nh xe co giói trong dip gân Têt và

trong bôi cành m�t sô Trung tâm ��ng kiêm b� tam d�ung hoat d�ng, Cuc ��ng
kiêm Vi�t Nam (Cuc DKVN) �ã có v�n bàn sô 5239/ÐKVN-VAR ngày
26/12/2022 chi ��o các Trung tâm ��ng kiêm nâng cao vai trò trách nhi�m, ��m
bào ph�c v� tôt nhu câu kiêm d�nh phuong ti�n c�a nhân dân, doanh nghi�p.
Tuy nhiên,theo phån ánh c�a các phuong ti�n thông tin d�i chúng và cua nguoi
dân vân tôn t�i tinh trang ùn ú, xêp hàng dài t�i các don v� ��ng kiêm.

CUF

GDê tùung buóc kh�c ph�c tinh trang nêu trên Cuc �KVN huóng dân các
Don v� d�ng kiêm xe co giói thuchi�n nghiêm các n�i dung sau:

1. Các Don v� ��ng kiêm tuy�t dôi không duoc tu ýdóng cua, ding ph�c
vu nhu câu kiêm dinh xe co giói. C�c �KVN s� thuc hi�n kiêm tra và xu lý

nghiêm các truòng hop vi ph�m.

2. Doi
vói phrong ti�n có các hang muc kiêm tra duoc dánh giá thu�c

khiêm khuyêt,hu hòng không quan trong, không ånh huong tói an toànký thu�t
và bào v� môi truòng (MINOR DEFECTS

Giây Chúng nh�n ATKT&BVMT theo dùng quy dinh t�i Thong tu sô

16/2021/TT-BGTVT. �ê các don v� ��ng kiêm thrc hi�n �ánh giá m�t cách

thông nhât
theo huóng nhanh chóng, thu�n loi cho nguoi dân và doanh nghi�p,

Cuc D�ng kiêm Vi�t Nam làm rõ m�t sôn�i dung nêu trong phu l�c dinh kèm.

MiD), các �on v� ��ng kiêm câp

3. Các don v� ��ng kiêm xe ca giói thre hi�n
niêm y�t công khai các n�i

dung
nêu tai muc2 duói d�ng b�ng thông báo nen b�ng tráng hoãc xanh, ch�

âu
xanh hoãc tr�ng (hoãc b�ng di�n t�), vi tri treo dë thây, d� ��c t�i

noi
ch�

làm thù tyuc kiêm dinh;thông báo trên các phuong ti�n thông tin truyênthông de

nguoi dân và doanh nghi�p n�m duoc.

4.Phong Kiêm dinh xe co giói
b� sung huóng d�n trên Công thông tin di�n

t� c�a Cuc�KVN, trong �ó khuyên cáo rð Ch� xe cân chú ��ng ��ng ký lich
kiêm

dinh;
chù ��ng kiêm tra, b�o duõng xe truóc khi �ua xe di ki�m d�nh ��

han chên�i dung không dat, pháikiêm dinh nhièu làn gây quá tài, ách tác t�i các

Don vi d�ng kiêm.

giói5.Cuc DKVN yêu câu Thù truong các Don vj ��ng kiem xe

nghiêm túc triên khai thrc hi�n. Trong quá trinh thuc hi�n, néu phát sinh khó
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khän, vuóng måc �� ngh� kip th�i báo cáo Cuc DKVN (qua Phòng Kiêm dinh xe

ca giói)dêkip th�i có bi�n pháp xr y./.
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PH� L�C
Các hang m�e dugc dánh giá thu�c khi�m khuyêt,hu hông không quan trong

không anh huong tói ATKT & BVMT v�n duoye câp Giây ch�ng nh�n

kiêm d�nh ATKT & BVMT theo quy d�nh

(MINOR DEFECTS -MiD)
(Kèm theov�n bán 5300/DKVN-VAR ngày 28/12/2022 cüa Cuc D�ng kiém Viêt Nam)

Loi MiD GHI CHÚ

Mau son không �úng mâu son ghi trong Dán �ê can lên thân, vó xe c�ng

Giày ��ng kýxe

Thânvo, buông lái, thùng hàng: Lot khí tir |Bao gôm cà các truong hop xuóc|

dong co, khí xå vào trong khoang xe, buông |lóp son phù cùa xe mà không gây

lái

duoc coi thu�c h�ng m�c này.

móp méo không làm ånh huong

den nh�n d�ng c�a xe;

Luói tàn nhi�t, m�t ca l�ng thay

thê có cùng hinh dáng, kích

thuóc, v�t li�u v�i luói tàn nhi�t,
|

mat ca l�ng c�, không làm thay

doi kêt câu c�a xe.

D�i v�i xe täi �ã nhieu n�m su

dung cho phép thay thê tôn boc

thùng hàng b�ng các các lo�i tôn

boc mói mà không làm thay �ôi

kích thuóc,khôi lugng vàkêt câu

thùng hàng c�.

Truong hop xe tài khung mui,

phù bat có lâp thêm tôn thành

thùng hàng �e ph�c v� m�c d�ích

che mua n�ng không �úng v�i

thiêt kê c�a nhà sån xuât, trung

tâm ��ng kiêm hu�ng dân khách|

hàngthuc hi�n theo �ieu 6Thông
tuu sô 07/VBHN-BGTVT ngày
11/3/2021c�a B� Giao thông vân

täi quy dinh vê cäi t�o phrong

tien giao thông co giói duong b�

vàphai d�m bäo vi�c l�p ��t
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không ành huong dên kích thuóc,|

khôi luong và kêt câu c�a xe.

Bao gôm cå bâc lên xuông l�p d�t

thêm nhung không làm thay doi

chiêu r�ng và kho�ng sáng gâm

Bac lên xuông: Mot gi, thung;

xe.

Tâm nhin: L�p thêm các vât làm han chê|Vi du: tâm ch�n n�ng kính ch�n

tâm nhin c�a nguòi lái theo huóng phía gió phía truóc, camera hành

truóc, hai bên. trinh...

Dèn chiêu sáng phía truóc: thâu kính, Dèn chiêu sángthaym�i däm b�o

cùng hinh d�ng, kích thuóc,loai

bóng dèn (soi �ôt, halogen, led,

bixenon) và không làm thay �doi

két c�u h� thông di�n c�a xe.

guong phan xa m�, nút;

Dèn suong mù, �èn gâm l�p ��t o

vi trí thâp
hon dèn chiêu sáng,có

ánh sáng màu vàng ho�c tr�ng,
có

chùm sáng luônhuóng xuông.

Xe dugc phép l�p lôp có thông sô

ky thuât cung câp böi nhà sån

xuât (thuòng ghi rô trong sách

thong sô ký thu�t c�a xe ho�c tem

dán v� trí cùa xe, n�p binh x�ng

ho�c trên các trang web thông tin

c�a hâng sån xuât).

Kiêm tra bánh xe: Ap suât lôp không �úr

Không kiem tra và �ánh giá h�ng

muc hinh dáng la giäng c�a vành

bánhxe.

Trung tâm ��ng kiêm có trách

nhi�m bô sung thêm thông sô ký|

thu�t các lo�i lôp �uge phép l�p

thay thê theo thông tin c�a nhà

sån xuát lên Giây ch�ng nh�n

Kiêm dinh ATKT &BVMT.
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