
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số:             /BGTVT-TTr 

V/v tăng cường công tác quản lý 

hoạt động kiểm định phương tiện 

giao thông cơ giới đường bộ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Hà Nội, ngày        tháng       năm 2022 

  

    Kính gửi:  

- Cục Đăng kiểm Việt Nam; 

- Các Sở Giao thông vận tải; 

- Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai. 

Hoạt động kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã góp phần 

quan trọng vào công tác đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường 

của phương tiện và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Tuy nhiên, qua 

công tác thanh tra của Thanh tra Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và phản ánh trên 

phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian vừa qua cho thấy, công tác kiểm 

định còn nhiều thiếu sót, đặc biệt tồn tại, vi phạm của đăng kiểm viên, đăng kiểm 

viên thực tập có chiều hướng gia tăng, tập trung ở các lỗi như: không thực hiện đầy 

đủ nội dung kiểm định, bỏ lỗi vi phạm (đèn phương tiện, kích thước thùng xe tải...), 

thực tập, báo cáo kết quả thực tập kiểm tra phương tiện không đúng quy định... Để 

kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, thiếu sót và nâng cao chất lượng công tác kiểm định 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Bộ GTVT yêu cầu: 

1. Cục Đăng kiểm Việt Nam: 

- Tập trung triển khai Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Giao 

thông vận tải” ban hành theo Quyết định số 1504/QĐ-BGTVT ngày 14/11/2022 

của Bộ trưởng Bộ GTVT, trong đó trọng tâm vào các nội dung: rà soát, hoàn thiện 

thể chế, quy định để kịp thời khắc phục sơ hở, bất cập nhằm loại bỏ cơ hội, điều 

kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm định phương tiện; nhận 

diện từng khâu, từng vị trí công tác tiềm ẩn, dễ phát sinh tiêu cực để xây dựng, 

thực hiện các giải pháp, biện pháp cụ thể phòng ngừa, kiểm tra, giám sát hoạt động 

kiểm định;  

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động kiểm định phương tiện 

giao thông cơ giới đường bộ; tập trung kiểm tra hoạt động kiểm định của các trung 

tâm đăng kiểm xe cơ giới; thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm định 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thông qua hệ thống giám sát trực tuyến 

tại Cục Đăng kiểm Việt Nam; kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác tập huấn nghiệp 

vụ đăng kiểm viên xe cơ giới; nghiên cứu xây dựng, thực hiện các giải pháp hiệu 

quả để kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm định phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm của trung tâm đăng kiểm, 

đăng kiểm viên. 
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2. Các Sở GTVT, Sở GTVT - Xây dựng Lào Cai: Tăng cường công tác quản 

lý hoạt động kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao; tập trung thanh tra, kiểm tra hoạt động kiểm định phương tiện 

giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông 

tư số 16/2021/TT-BGTVT. 

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, xử lý nghiêm các 

vi phạm trong hoạt động kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để p/h chỉ đạo); 

- Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường; 

- Lưu: VT, TTr (05b). 

     KT. BỘ TRƯỞNG 

    THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

    Lê Đình Thọ 
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