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THÔNG BÁO 

Về việc Chủ phương tiện đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký XMCD 
 

 

Ngày 03/8/2022, Sở Giao thông vận tải Phú Thọ nhận được hồ sơ đề nghị cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng của Công ty cổ phần xây lắp và cơ 

khí Phương Nam, địa chỉ: Số 1240 phố Minh Hà, phường Tiên Cát, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ. Hồ sơ đề nghị cấp không có Bản chính Giấy chứng nhận an toàn 

kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng nhập khẩu (do đơn vị làm mất). 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 

12/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký xe máy 

chuyên dùng. Sở Giao thông vận tải Phú Thọ thông báo đặc điểm của phương tiện 

như sau: 

Loại xe máy chuyên dùng: Máy ủi                                          

Nhãn hiệu (mác, kiểu): KOMATSU                       Công suất: 95,6 KW 

Màu sơn: Vàng                                                       Nước sản xuất: Nhật Bản  

Trọng lượng: 12760 Kg                                          Năm sản xuất: 1998 

Số động cơ: 6D12576798                                       Số khung: D…3P1884156 

Kích thước bao (dài x rộng x cao): 5170x3510x2960 mm      

Sở Giao thông vận tải Phú Thọ đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở 

trong thời hạn 15 ngày. Hết thời gian đăng tải nếu không nhận được ý kiến phản hồi 

liên quan đến tranh chấp xe máy chuyên dùng đề nghị cấp đăng ký nêu trên, trong 

thời hạn không quá 03 ngày làm việc Sở Giao thông vận tải thực hiện cấp giấy 

chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu theo quy định.  

Ý kiến phản hồi của các tổ chức, cá nhân xin gửi về Sở Giao thông vận tải 

Phú Thọ trong thời gian nêu trên. Trân trọng thông báo./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố; 

- Sở GTVT-XD Lào Cai; 

- Trang TTĐT của Sở (đăng tin); 

- Lưu: VT, QLVT,PT&NL. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

Trịnh Văn Trung 
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