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Kính gửi: Các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh. 

 
 

 

 Thực hiện Văn bản số 13108/BGTVT-TTr ngày 07/12/2022 của Bộ Giao 

thông vận tải về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động kiểm định phương 

tiện cơ giới đường bộ; Văn bản số 4809/ĐKVN-VAR ngày 05/12/2022 của Cục 

Đăng kiểm Việt Nam về việc tăng cường kiểm tra ô tô khách hết niên hạn sử 

dụng, quá hạn kiểm định tham gia giao thông (sao gửi kèm theo);  

 Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Phú Thọ yêu cầu: 

1. Đối với các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh: 

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị 

kiểm định bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định và luôn ở trạng thái ổn định phục 

vụ tốt nhất cho công tác kiểm định. Trong suốt quá trình hoạt động phải luôn 

đảm bảo và duy trì các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, dây chuyền phục 

vụ công tác kiểm định theo quy định của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ 

giới; Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT ngày 20/5/2019 của Bộ Giao thông vận 

tải về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018; Thông tư số 30/2019/TT-BGTVT ngày 28/8/2019 của Bộ Giao 

thông vận tải về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm xe 

cơ giới.  

- Người đứng đầu đơn vị đăng kiểm, phụ trách dây chuyền kiểm định chịu 

trách nhiệm trước Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở GTVT và trước pháp luật về 

kết quả kiểm định tại đơn vị. Tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm 

định tại đơn vị, bố trí, sắp xếp cán bộ hợp lý, nâng cao năng suất và chất lượng 

dịch vụ để phục vụ nhu cầu kiểm định của người dân, đảm bảo cho công tác 

kiểm định được thực hiện chính xác, hiệu quả, thuận lợi. Nghiêm cấm các đơn vị 

đăng kiểm có các hành vi vi phạm: làm sai lệch kết quả kiểm định; không tuân 

thủ đúng quy định tại các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan trong kiểm 

định; không công khai các thủ tục, quy trình kiểm định tại trụ sở đơn vị theo quy 

định; sử dụng đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ không đủ điều kiện theo quy 

định; thực hiện kiểm định mà không bảo đảm đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ 

kiểm định, bảo hộ lao động theo quy định; không bố trí đủ số lượng đăng kiểm 

viên tối thiểu trên dây chuyền kiểm định; thực hiện kiểm định, cấp giấy chứng 

nhận kiểm định vượt quá số lượng phương tiện theo quy định đối với mỗi dây 

chuyền kiểm định…. 



- Chấp hành nghiêm quy trình, cách thức thực hiện kiểm tra đánh giá xe 

cơ giới theo quy định tại Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2022 của 

Bộ GTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; siết chặt hơn nữa việc thực hiện đạo 

đức, trách nhiệm, kỷ luật trong công tác kiểm định. Tăng cường công tác tuyên 

truyền giáo dục nâng cao trình độ chuyên môn, nhận thức đối với cán bộ quản 

lý, nhân viên nghiệp vụ, đăng kiểm viên; tích cực phòng chống tiêu cực trong 

hoạt động kiểm định tại đơn vị; kiên quyết xử lý đối với biểu hiện, hành vi tiêu 

cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; lãnh 

đạo đơn vị đăng kiểm thường xuyên kiểm tra, phúc tra kết quả kiểm định để kịp 

thời phát hiện các vi phạm trong quá trình kiểm định; tuyệt đối không vì lợi 

nhuận mà hạ thấp tiêu chuẩn kỹ thuật, giảm bớt, bỏ qua quy trình, nội dung kiểm 

định để lôi kéo khách hàng, cạnh tranh không lành mạnh. 

- Thực hiện niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng của Sở GTVT 

Phú Thọ ở vị trí dễ quan sát tại trụ sở đơn vị, nơi tiếp nhận và trả kết quả kiểm 

định để tiện cho người dân giám sát, phản ánh các thông tin vi phạm (số điện 

thoại đường dây nóng của Sở GTVT Phú Thọ được gửi kèm theo văn bản). 

2. Thực hiện công tác quản lý nhà nước của Sở GTVT: 

- Giao Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thường xuyên 

theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các trung tâm đăng kiểm triển khai thực hiện 

nghiêm túc các quy định trong tổ chức quản lý hoạt động kiểm định cơ giới 

đường bộ. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở trong công tác phối hợp với Cục Đăng 

kiểm Việt Nam và các cơ quan chức năng để tăng cường quản lý nhà nước trong 

hoạt động kiểm định trên địa bàn tỉnh. 

- Thanh tra Sở phối hợp với Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái 

tham mưu cho Lãnh đạo Sở thực hiện công tác thanh kiểm tra hoạt động của các 

trung tâm đăng kiểm; tiếp nhận thông tin phản ánh, phối hợp với các lực lượng 

chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và tham mưu xử lý 

nghiêm những vi phạm (nếu có) của các đơn vị đăng kiểm, đăng kiểm viên, nhân 

viên nghiệp vụ trong thực thi nhiệm vụ hoạt động kiểm định; kiên quyết đề nghị 

đình chỉ hoạt động đối với những đơn vị kiểm định không đáp ứng các tiêu chuẩn 

về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực hoặc có vi phạm nghiêm trọng 

trong chuyên môn, nghiệp vụ hoạt động kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ 

theo quy định. 

Sở GTVT Phú Thọ yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

  Nơi nhận :                                      
- Như trên; 

- Cục Đăng kiểm Việt Nam (p/h);                                                                                

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLVT (KP). 

 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Trịnh Văn Trung 



 

DANH SÁCH  

Số điện thoại đường dây nóng của Sở GTVT Phú Thọ 

(Gửi kèm văn bản của Sở GTVT Phú Thọ) 

 

STT 
Chức vụ người trực máy 

điện thoại đường dây nóng 
Số điện thoại Ghi chú 

1 
Lãnh đạo Thanh tra Sở 

GTVT Phú Thọ 
0869.351.735 

(Di động) 

Tiếp nhận 24/24 giờ, tất 

cả các ngày trong tuần 

2 
Đội Tham mưu tổng hợp - 

Thanh tra Sở GTVT Phú Thọ 
02103.854.397 

(Cố định) 

Tiếp nhận trong giờ 

hành chính 

3 

Lãnh đạo Phòng Quản lý Vận 

tải, Phương tiện và người lái, 

Sở GTVT Phú Thọ 
0914.172.420 

Tiếp nhận tất cả các 

ngày trong tuần 
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