BQ GIAO THÔNG VN TA!

CONG HOA XA HO! CHU NGHTA VIT NAM
Dc 1p — Tii' do — Hanh phüc

S: L5t)'QD-BGTVT

Ha Nç$i, ngày 2 tháng nám 2020

QUYET OJNH
Ye vic cong ho thu tic hành chInh thrçrc sfra di linh virc dãng kim thuc
phm vi chfrc nãng quãn 1 cüa B Giao thông vn tãi

BQ TRIJ1NG BQ GIAO THÔNG ViN TA!
Can cü Ngh djnh s 12/201 7/ND-CP ngây 10 tháng 02 näm 2017 cüa
ChInh phü quy djnh chirc näng, nhim vii, quyên han vá co câu to chüc cüa B
Giao thông 4n tãi;
Can cir Nghj djnh so 63/2010/ND-CP ngày 08 tháng 6 näm 2010 cüa
ChInh phü ye kiêm soát thu tc hành chInh;
Can cir Nghj djnh s 48/2013/ND-CP ngày 15 tháng 5 näm 2013 cüa
ChInh phü sira dôi, bô sung mt so diêu cüa các Nghj djnh lien quan den kiêm
soát thu tuc hành chInh;
Can cr Nghj djnh s 92/2017/ND-CP ngày 07 tháng 8 nàm 2017 cüa
ChInh phü süa dôi, bô sung mt so diêu cüa các Nghj djnh lien quan den kiêm
soát thu tue hành chinh;
Theo d nghj cCia Chánh Van phông B và Cic trithng Ciic Däng kiêm
Vit Nam,

QUYET IMNH:
Diêu 1. Cong b kern theo Quy& djnh nay thu tiic hành chInh duçc sua
di 1mb vrc däng kim thuc pham vi chrc nàng quân 1 cüa B Giao thông vn
tái.
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tr ngày 15 tháng 04 näm
2020.

Diêu 3. Chánh Van phông BO, Chánh Thanh tra B, các Vii truâng, Cc
tru&ng Ciic Däng kim Vit Nam, Thu trithng các ca quan, dan vj và cá nhân có
lien quan chju trách nhim thi hành Quy& djnh nay.!.

Niinhân:
- B tru'Oig (dé b/c);
- Nhu' Diêu 3;
- Cc KSTTHC (VPCP);
- Cong TTDT B GTVT;
- Trung tam CNTT;
- Lixu: VT, KSTTHC (03).

KT. BO TRIJNG
'U'€%NG

Le DInh Th9
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THU TUC HANH CHNH DU'QC SU'A DO! LNH VI)'C BANG KIEM THUQC PHiM
VI CHUt NANG QUAN L\ CUA BQ GIAO THÔNG VJN TA!

(Ban hành kern theo Quyêt d,inh so Lf.5D/QDBGTVT
Ngày tháng nárn 2020 cña B5 trzthng Bô Giao thOng vgn tái)
PHAN I. DANH MUC THU TUC HANH CHINH

STT

SO h SO'
TTHC

Ten thu tuc hành chInh

Ten VBQPPLquy djnh ni
dung bô sung

Linh C quan
virc thc hin

A. Thu tiic hành chInh cp trung trong

1.005 113

Cp Giy chirng rhân
chat lucing an toàn k
thuât và bão v mOi
truing xe o to rihap
kh.0 thuc di tung
cüa
Nghj
1 16/2017/ND-CP

Thông tu s 05/2020/TTBGTVT ngày 26/02/2020 sira
dôi, b sung mt s diu cUa
Thông tu so 03/2018/TTBGTVT ngày 10 tháng 01
näm 2018 quy djnh v kiêm
tra chit lucmg an toàn k
thut và bão v môi truxng
di vâi 0 tO nhâp khu thuôc
dôi tuçmg cüa Nghj djnh
s 1 16/2017/ND-CP

Dang
kim

Ciic
Dang
kim
Vit
Nam
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PHAN II. NQI DUNG CV THE CUA TiJNG THU TVC HANH CHNH
THUOC PHAM VI CHIC NANG QUAN LY CUA BQ GIAO THÔNG VIN TAI
A. Thu tiic hành chInh cap trung trong
I. Linh virc Bang kiêm
1. Thu tl1c Cp Giây chtrng nhn chat 1trçng an toàn k5 thut và bão v môi
trtrô'ng xe ô to nhp khâu thuc dôi tu'qng cüa Ngh djnh 116/2017/NB-CP
1.1. Trinh tir thtrc hiên:
1.1.1. Np h sa TTHC:
a) Doanh nghip nhp khu ô to thuc di tu'çing cüa Nghj djnh 116/201 7/NDCP 1p 01 b ho sa dê nghj dang k kiêm tra gi:ri den Ciic Däng kiêm Vit Nam.
b) Tui thai dim dang k kim tra, doanh nghip nhp khtu phài cung cp các
tài 1iu ho sci, riêng các giây t duth day cung cap cho Cc Dàng kim Vit Nam
nhusau:
- Bàn sao t khai hang hóa nhp khu di vâi h s giy hoc s& ngày, tháng,
näm cüa Th khai dôi vói ho sa din ti:r phài np khi de nghj kim tra thirc tê;
- Bàn sao Báo cáo thir nghim khi thai, Báo cáo thir nghim an toàn phâi di.rgc
bô sung truâc khi cc quan kiêm tra cap chrng chi chat 1ung.
c) DM vOi Phiu kim tra chit li.rqng xu.t xithng, doanh nghip np 01 bàn sao
trên h thông trirc tuyên doi vi môi kiêu loai và np bô sung bàn chinh cüa tat
Ca CáC xe cho co quan kiêm tra trithc khi kiêm tra xe thirc tê.
d) Trueing hçcp Ca si nhp khu có kiu 1oi xe dã duçic cp Giy chirng nhn
chat 1ucng an toàn k thut và bào v mOi trumg xe Co giâi nhp khâu theo quy
djnh ti Thông tu sO 05/2020/TT-BGTVT ngày 20/02/2020 cüa B trung B
Giao thông v.n tài thI duçc mien np các tài 1iu quy djnh tti diem c, i khoãn 2
Diêu 4 và Bàn sao tài lieu ye kêt qua dánh giá diêu kin dam bào chat luçing quy
djnh ti diem d khoàn 2 Diêu 4 cüa Thông tu 03/201 8/TT-BGTVT ngày
10/01/2018 cüa B tnr&ng B Giao thông vn tâi. Co sâ nhp khâu có trách
nhim cung cap so Giây chuxng nhtn chat hrçng an toàn k5 thut và bâo v mOi
tru'ông xe co giâi nhp khâu dâ cap cho chiêc xe cüng kiêu 1oti thuc ho so däng
k kiêm tra lan dâu và có dày dü các tài 1iu theo quy djnh dê co quan kiêm tra
có can cir truy xuât tài 1iu phçic vii cong tác kiêm tra.".
1.1.2. Giài quyt TTHC:
a) Tip nhn h so dang k kim tra:
Cuc Dãng kim Vit Nam tip nhn, kim tra ni dung h so dang k kim tra
ma doanh nghip nhp khâu np trong thi gian tôi da 01 ngày lam vic. Trung
hop M so dàng k' kiêm tra day dü theo quy djnh, Ciic Däng kiêm Vit Nam xác
nhn vào Bàn dang k kiêm tra chat 1uçng an toàn k thut và bào v mOi
trithng ô tO nhp khâu. Trumg hop ho so dang k kiêm tra chua dü theo quy
djnh, Cic Dàng kiêm Vit Nam dé nghj doanh nghip nh.p khâu bô sung.
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b) Kim tra Xe:
- Doanh nghip rthp khu xut trInh ô to d Cic Dãng kim Vit Nam tin hânh
viec kiêm tra tti dja diem và thñ gian dâ dàng k.
- Ni dung kim tra xe dixçic thc hin theo quy djnh
+ Dôi vi ô to dã qua sü dyng nhtp khu phâi duçc kim tra cht lugng an toàn
k5 thut và bào v môi trisàng dôi vOi tüng xe theo quy djnh, ciii th nhu sau:
* Vê ho so: kiêm tra tInh thng rtht cüa ni dung h6 so däng k kim tra.
* V thirc th: thrc hin kim tra di vOi xe duçic dàng k 1uu hành tai các
quôc gia thuc EU, G7, quôc gia có tiêu chuân khI thai tuo'ng duo'ng hoc cao
han tiêu chuân khi thai hiên hành cüa Via Nam. Ni dung kiêm tra chat lu'çmg
an toàn k' thut và bão v môi trung dôi vi t1rng xe theo quy dnh ti Phii 1iic
IV ban hành kern theo Thông tu so 03/2018/TT-BGTVT ngày 10/01/2018 cüa
B truing B Giao thông vn tái.
+ Di vOl ô to chua qua sr ding nhp khu phãi duçc co quan kim tra cht
lLrçmg thirC hin kiêrn tra nhu sau:
* Phuong thirc kim tra, thir nghirn xe mu
Phuong thOc kim tra, thir nghim xe mu áp diing Cho kiu loi 0 tO nhp
khâu lan dâu vao Via Nam, chu k' kiêrn tra, thcr nghim xe mâu tiêp theo dôi
vOi 0 to nhp khâu tir nuOc áp diing h thông chirng nhn theo kiêu 1oti quy djnh
ti Mâu so 06 cüa Phii liic ban hành kern theo Thông tu so 05/2020/TT-BGTVT
ngày 26/02/2020 Cüa B truOng Bô Giao thông vn tài và chu ki dôi vOi Otô
nhâp khau tr nithc ap diing h thông tir chtrng n14n là 36 tháng. Ni dung kiêm
tra, thir nghirn ci the nhu sau:
(1) Kim tra tInh dng nht v ni dung cüa các Phiu kim tra cht luqng
xuât xuOng, cüa các xe thirc té cüng kiêu 1oi ô to trong lô xe nhp khâu; kiêm
tra tInh trng sO khung, so dng Co cüa trng xe trong 10 xe nhp khâu theo hO so
däng k kiêm tra; lay ngâu nhiên mu ô tO di din cho tüng kiêu loai 0 to trong
10 xe nhp khâu dê dOi chiêu CáC thông so k thut cüa xe thirc té vOi ni dung
hO so dàng k kiêm tra;
(2) Co quan kirn tra ly ngu nhiên 01 xe mu hoc 02 xe mu (trong
truOng hçp doanh nghip cO yêu câu dung 01 mâu de thir nghim an toàn và
dung 01 mu de thir nghim khI thai) di din cho tüng kiêu loi ô to trong lô xe
nhp khâu dã duçc kiêm tra de doanh nghip nhp khâu tir dua xe den các Co sO
thir nghim. Vic lay mâu phài dugc 1p thành biên bàn theo quy dnh ti Mâu
so 04 cua Phii liic ban hành kern theo Thông tu so 05/2020/TT-BGTVT ngây
26/02/2020 cüa B truOng B Giao thông vn tài de doanh nghip nhp khâu
xuât trInh khi lam vic vOl co sO thir nghim, vic thir nghirn khI thai duçc thçrc
hin theo quy djnh ti Quy chuân k' thut quOc gia QCVN 86: 2015/BGTVT
"Quy chun k' thut quOc gia Ye khI thai mOc 4 dôi vOl xe 0 to san xuât, lap rap
và nhp khu mOi" (tru phép thu bay hol). Vic thir nghim chat 1ung an toàn
k thut duçyc thçrc hin theo quy djnh ti Quy chuân k thut quOc gia QCVN
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09:20 15/BGTVT "Quy chun k thut quc gia v chit krcrng an toàn k thutt
và bâo v môi tnthng dôi vâi xe ô to"; QCVN 10:2015/BGTVT "Quy chuân k
thut quOc gia ye chat krçmg an toàn k thut và báo v môi tnthng dôi vth xe ô
to khách thành phô"; QCVN 82:20 19/BGTVT "Quy chuân k thut quôc gia ye
ô tO khách thãnh pM dë nguñ khuyêt tt tiëp ctn si:r diing" vã các quy djnh cUa
pháp 1ut hin hânh (trir thir nghim các linh kin: gucing chiêu hu, kInh, den
chiêu sang phIa truc, lOp, vành hçip kim, vt 1iu chông cháy, kêt câu an toàn
chông cháy).
* Phuang thCrc kiêm tra xác suât
Phuang thtrc kim tra xác sut áp diing déi vâi các lô xe nhp khâu không
thuc phuong thCrc kiêm tra thir nghim xe mâu. Ni dung kiêm tra cii the nhu
sau:
Kiêrn tra tinh dng nht v ni dung cüa các Phiu kim tra chit hrçng xut
xuO'ng; kiêrn tra tInh trng so khung, so dng co cüa tUng xe trong lô xe nhp
khau theo ho so däng k' kiêrn tra; lay ngâu nhiên 01 mâu dôi vói mi kiêu loi
dê, kiêm tra dôi chiêu thông so ki thut và ket câu xe thirc tê so vâi các báo cáo
thir nghim vá kiêm tra khI thai theo quy djnh ti Quyêt dnh so 16/201 9/QDTTg ngày 28/03/20 19 cüa Thu tithng ChInh phü quy djnh 1 trInh áp diing tiêu
chuân khi thai cüa xe ô tO tham gia giao thông và xe 0 to dã qua s1r diing nhp
khâu.
* Viêc kim tra déi chiu kt cu thuc tcüa xe mu so vOi các báo cáo thir
nghim quy dnh ti diem b khoán nay có the duc thay the bAng vic kiêm tra
dOi chiêu kêt câu cüa xe mâu so vi xe du?c cap báo cáo thir nghim thông qua
phân mêm cüa nhâ san xuât. Trueing hop kiêm tra xe mu có thông so k9 thut
hoc kêt câu khác vói các báo cáo thr nghim và không phü hop vâi nguyen tAc
xác djnh 0 to cüng kiêu 1oi nêu ti Ph 1c II ban hành kern theo Thông tu sO
03/201 8/TT-BGTVT ngày 10/01/2018 cüa B truOng B Giao thông yân tãi
thI áp dyng phuong thirc Kiêm tra, thü nghim xe mâu. Trithng hop kêt câu khI
thai khác vi báo cáo thr nghim khI thai nhung van phü hop yâj nguyen tAc
xác dnh 0 to cüng kieu 1oi nêu tui Phi Fçic II ban hành kern theo Thông tu sO
03/2018/TT-BGTVT ngáy 10/01/2018 cüa B tri.x&ng B Giao thông vn tái
thI phái thir nghim khI thai trr trung hop ma linh kin lien quan den khI thai
Co sir thay dOi nhung Co tâi 1iu cüa nhá san xuât xe hoc linh kin the hin các
thay di do khOng lam thay dôi chirc nAng và két câu lien quan den khí thai.
* Vic dánh giá diu kin dam báo cht lucrng cüa doanh nghip san xuât,
lAp rap ô to nuó'c ngoài dôi yâj nhá may san xuât dugc thrc hin nhu sau:
Co quan quãn l cht lugng thrc hin dánh giá dánh giá COP theo các tiêu
chi neu trong tiêu chuan IATF 16949 "Các yêu câu ye h thông quán l chat
1u'ng dành cho các to chuc san xuât và djch vi lien quan linh kin ngành 0 to",
bao gOrn các ni dung:
(1) Dánh giá tInh dy dü, sir phü hop cüa các quy trinh huâng dn san xut,
1p rap, quy trInh hrnng dn nghip vu kiem tra chat lung phü hop vOi kieu
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1oi ô to thiçc san xut tix khâu kirn soát cht hxçmg linh kin du vào, kim tra
chat hxçng trên tirng Cong don, kiêm tra chat 1uçmg xuât xu&ng; quy trInh thirc
hin khãc phic, phèng ngüa lôi; quy trInh lu'u trtt ho so và kiêm soát ho so kiêm
tra, chat lucmg 0 tO. Vic dánh giá ye hing mic kiêm tra, tiêu chuân kiêm tra
chat luçmg xe xuât xuàng dugc can cü theo quy djnh cUa nhà san xut ô tO nrnc
ngoài dê dam bào xe san xuât hang bat phü hçip vi mu thir nghim;
(2) Dánh giá boat dng thirc t cüa h thng kim tra cht lu'çmg trong qua
trInh san xuât, lap rap Va kiêm tra chat luqng O to; khã nàng truy xut ngun gôc
vt tu, linh kin, thai gian san xuât, xuât xuâng ô tO;
(3) Danh giá nghip vii kim tra cht luçing 0 to và sü diing trang thit bj
kiêm tra chat luçng xuât xrnng du'çc dam nhim ctia các k5 thut viên kim tra
chat hxçrng.
Sau khi dánh giá theo các ni dung nêu trên, co quan kim tra thông báo
bang van bàn kêt qua dánh giá COP, thi gian thc hin dánh giá lan tiêp theo
ti doanh nghip nhp khâu V CO S san xuât. Thai gian k' dánh giá tiêp theo
duyc quy djnh là 36 tháng kê tü ngày thông báo kêt qua dánh giá COP dat yêu
CaU.
Min dánh giá COP trong trueing hçp kiu boai ô to nhp khu duçc san
xuât, lap rap tai cüng nhà may san xuât cüa CO s san xuât nuc ngoài d dUC
dánh giá COP nêu quy trInh Cong ngh và quy trInh kiêm tra không Co sir thay
dôi CO bàn hoc don giàn hon so vi quy trInh Cong ngh và quy trInb kiêm tra
cüa kiêu boai san phâm dâ duçic dánh giá truoC do.
* Di vOi kiu l°aj xe 0 to nhp khu dugc san xuât t1r nuâc áp dung
phuang thüc quân 1 tir chirng nhQtn nêu tai Mu sO 05 Cua Phçi lc ban hành
kern theo Thông tu sO 05/2020/TT-BGTVT ngày 26/02/2020 cua B truâng B
Giao thông 4n tâi, djnh kS' giüa chu kS' 36 tháng co quan kiêm tra chü trI, phOi
hçp vO'i doanh nghip nhp khâu lay mâu ngâu nhiên tai dai l hoc kho, bãi cüa
doanh nghip nhp khâu (thuc 10 hang dä hoàn thành thu tc nhp khau) dé thu
nghim an toàn k' thut và bào ye môi tru&ng dOi vâi rnOi kiêu loai xe 0 to.
Vic lay mu phâi duçc 1p thành biên bàn theo Mâu so 04 cüa Phii lic ban
hành kern theo Thông tu sO 05/2020/TT-BGTVT ngày 26/02/2020 cüa B
truO'ng Bô Giao thông vn tài d doanh nghip nhp khau xuât trinh khi lam vic
vth co s thi'r nghim. Trung hçp ket qua thir nghim khOng dat yêu cau thI
doanh nghip nhp khau phãi thçrc hin vic triu h0i theo quy dnh, các 10 hang
cüng kieu l°ai nhp khâu tiêp theo phai áp diing quy djnh tai diem h khoân 2
Diêunày.
* ô to nhp khu có k& qua chirng nhn sir phü hçp v cht luçing tr các
quc gia, vllng lAnh thô ma Vit Narn dà k kêt thOa thun thiira nhn lan nhau
trong lTnh virc chimg nhn chit luçing xe co giéd thI thrc hin theo thOa thun.
* Trung hçip kiêu ba1 0 tO nhp khu duc san xut tr nuc àp ding
phuang thuc chüng nhn theo kiu loai nhixng chua duc Co quan kiem tra dánh
giá diu kin dam bão chat luqng theo quy djnh tai diem d khoàn nay, kiêu loai
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o to nhp khau duçic san xuât tr niiic không áp dyng phuang thirc chi'rng nhn
theo kiêu loai hoc phu'angthtrc quân 1 tr chirng nhn thI áp dung phxong thrc
Kiêm tra, thr nghim xe mâu dôi vôi tü'ng 16 hang.
*

fj y kiu loai xe có k& qua kim tra, thir nghim xe mu không dat
yêu câu thI phãi áp ding phuo'ng thirc Kiêm tra, thir nghim xe mâu dôi vth 03
lôhâng cüng kiêu loai nhp khau tiêp theo. Nêu kêt qua kiêm tra thir nghim xe
mâu cüa 03 lô hang lien tiêp cüng kiêu loai dat yêu câu thI chu kS' áp dçing
phuong thirc Kiêm tra thir, nghim xe mâu cho lô hang tiêp theo duc quy djnh
tai Mâu so 06 cüa Phii lc ban hành kern theo Thông tu so 05/2020/TT-BGTVT
ngày 26/02/2020 cüa B truâng B Giao thông vn tâi.
*

Truè'ng hcip phát sinh khiu nai có can c lien quan dn cht lu'çmg an
toàn k5 thuât va bão v môi truô'ng, co quan kiêrn tra chat luçmg áp dung
phuong thirc Kiêrn tra, thu nghirn xe rnâu dOi vri xe cüng kiêu loai cüa lô hang
nhp khau kê tiêp. Nêu kêt qua kiêm tra, thu nghim dat yêu câu thI chu kS' áp
dung phuong thic Kiêrn tra, thr nghim xe mâu tiêp theo duc quy djnh Mu so
06 cüa Phii hic ban hành kern theo Thông tu so 05/2020/TT-BGTVT ngày
26/02/2020 cüa Bô tru&ng B Giao thông vn tái. Tru&ng hçip kêt qua thir
nghim không dat yêu câu thI áp diing quy djnh tai diem h khoàn 2 Diêu nay cho
các 10 hang cüng kiêu loai nhp khâu tiêp theo."
Trong vông 10 ngày, k tü ngày däng k kim tra xe thirc t ma doanh nghip
nhp khâu không xuât trInh duçic xe theo ho so dang k dê kiêrn tra thI Cic
Däng kiêm Vit Narn se tam thai dmg các thu ti1c chüng nhn vth ho so do.
Dê tiêp tiic diugc thirc hin vic kiêrn tra thI doanh nghip phài tiên hành các thu
tiic dang k lai ttr dâu.
-

c) Thi~ nghim mu 0 to dai din cho trng kiêu ba1:
Di vôi 0 to chua qua sr dung, doanh nghip nhp khu tçr dua rnu o tO dai
din cho trng kiêu boai 0 to trong 10 xe nhp khâu ma Ciic Däng kiêrn Vit Nam
dã lay mu den co s thir nghim dê thü nghim ye khI thai và chat lu'çing an
toàn k5 thut theo quy djnh. Kêt qua thir nghim là can cü dê Ciic Däng kiêm
Vit Nam cap chirng chi chat lucing.
d) Cp chüng chi chat lucmg:
Trong thñ han khOng qua 04 ngày lam vic, k tili ngày k& thiic kim tra Va
nhân dü tài 1iu có lien quan dé lam can cir chirng nhn, co quan kiêm tra cap
chirng chi chat luçmg (bàn giây ho.c bàn din tir) nhis sau:
Cp Giy chung nhn cht luçng an toàn k' thut và bàov mOi tru&ng xe co
gith nhp kkiâu dôi vâi trng xe trong toàn b 10 xe nhtp khau theo mâu quy djnh
tai Mu so 01 cüa Ph 1c ban hành kern theo Thông tu so 05/2020/TT-BGTVT
ngày 26/02/2020 cUa B trithng Bô Giao thông vn tài. Riêng dOi vth 0 to mâu
dua di thu nghim thI trong Giây chung nhn chat luçing an toàn k' thut và bâo
v mOi tnthng xe co giâi nhp khâu có ghi chà "Chiêc xe nay dà dUng dê thu
nghim tai Vit Nam".
-
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- Cp Thông báo không dtt cht luçyng an toàn k thut và bão v môi tnrYng Xe
giài nhp khâu theo Mâu so 02 cUa Phij 1c ban hành kern theo Thông tu so
05/2020/TT-BGTVT ngày 26/02/2020 cüa Bô truâng B Giao thông vn tâi,
dông thii gri den co quan hãi quan dê giãi quyêt theo quy djnh dôi vth: các ô to
thuc cüng kiêu 1oti trong 10 xe nhp khu CO It nht mt trong hai kêt qua thir
nghim ye khI thai và kêt qua thir nghim ye chat luçmg an toàn không dt yêu
câu theo quy djnh; ô to a qua sir diing có két qua kiêm tra thirc tê không dtt
hoc không duc dang k luu hành ti các quôc gia thuc EU, G7, quôc gia có
tiêu chuân khI thai tuo'ng duong hoc cao han tiêu chuân khi thai hin hành cüa
VietNam.

Co

- Cp Thông báo xe co giâi thuc danh miic crn nhp khu theo quy djnh tai
Mâu so 03 cüa Phii 1iic ban hành kern theo Thông tu so 05/2020/TT-BGTVT
ngày 26/02/2020 cüa Bô tru&ng B Giao thông 4n tài, dông thai gi:ri den ca
quan hài quan dê giài quyêt theo quy djnh.".
1.2. Cách thtrc thtrc hiên:
- Np h so trçrc tip; hoc
- Thirc hin thu tiic däng kirn din tr trên cng thông tin mt ctra quc gia.
1.3 Thành phân, s hrçrng ho so':
1.3.1. H so däng k kim tra:
a) Di vó'i ô to nhp khu dâ qua sir dyng gOm:
- Bàn däng k kim tra chit luqng an toàn k5 thut và bào v rnôi tru1ng ô to
nhp khâu theo mâu quy dnh;
- Bàn sao giy Chirng nhn dAng k li.ru hành cOn hiu hrc dn tnrOc khi XUtt
khu duçc cp bâi co quan, t chirc có thâm quyên nu9c ngoài hotc các giây t?Y
có giá trj pháp 1 tuang duo'ng;
- Bàn sao hóa don thuang mi;
- Bàn sao Bàn giài ma s VIN cüa nhà san xut xe (cho kiu loai chmg nhn 1n
dâu);
- Bàn chinh Bàn thông tin xe co giâi nhp khu theo mu quy djnh;
- Bàn sao tài 1iu gii thiu tInh nàng và thông s k thut xe cua nhà san xut;
- Bàn sao t? khai hang hóa nhp khu d& vi h so giy; s, ngày, tháng, näm
cüa T? khai di vâi ho so din tir (phai np khi de nghj kiêm tra thirc te).
b) Di vi 0 to nhtp khu chua qua sir diing:
- Bàn dang k kim tra cht 1uçng an toàn k5 thut và bào v mOi truO'ng 0 to
nhp khu theo rnu quy dnh;
- Bàn sao giy Chung nhn kiêu 1oi linh kin cüa lOp, guong chiêu hu, den
chiu sang phIa truc, kInh ducic cap b&i co quan, to chüc có thâm quyen;
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- Bàn chinh Phiu kim tra chat luçmg xut xu&ng cüa doanh nghip san xuât,
lap rap ô to nuâc ngoái cap cho tirng ô to;
- Bàn sao tài 1iu v kt qua dánh giá diu kin dam bão cht lugng ô to con hiu
lirc duçic cap bi cci quan kiêm tra phü hçp vOi kiêu loai san phâm nhp khâu
cüa cci si san xuât, lap rap ô to nuâc ngoài (chi áp dung dôi vOl tru&ng hçip xe ô
to nhp khâu dthYc sânxuâttir nixOc áp dçing phuong thOc chrng nhn theo kiêu
1oi duçc neu ti Mâu so 05 ci:ia Ph liic ban hành kern theo Thông tu
05/2020/TT-BGTVT ngày 26/02/2020 cüa B tru&ng B Giao thông vn tài);
- Bàn sao hóa don thuong mai;
- Bàn sao Bàn giãi ma s VIN cüa nhà san xut xe (cho kiu loai chirng nhn ln
dâu);
- Bàn chInh Bàn thông tin xe cci giOi nhp khu theo mu quy djnh;
- Bàn sao tài 1iu giOi thiu tInh näng và thông s k thut xe cüa nhà san xuât;
- Bàn sao tO khai hang hóa nhp khu di vOi h so giy; s, ngày, tháng, näm
cüa TO khai dôi vOi ho so din tir (phãi np khi dê nghj kiêm tra thirc tê);
- Bàn sao Báo cáo thir nghim khI thai (phãi duc b sung truOc khi cci quan
kiêm tra cap chmg chi chat luçmg);
- Bàn sao Báo cáo thi.r nghim an toàn (phài duc b sung truOc khi cci quan
kiêm tra cap chirng chi chat lugng).
1.3.2. S h.rçng h so: 01 b.
1.4. Thôi hn giãi quyêt:
- Trong thOi han không qua 04 ngày lam vic, k tO ngày kt thOc kiêm tra và
nhtn dü tài 1iu có lien quan dê lam can cO chOng nhn.
1.5. Di tirçrng thirc hin thu tiic hành chInh:
-TôchOc.
1.6. Co quan thtrc hin thu tiic hành chInh:
- Ca quan có thm quyn giài quyt: Cc Dãng kim Vit Nam;
- Ca quan hoc nguOi có thm quyn duçc u' quyn hotc phân cétp thirc hin:
KhOng có;
- Cci quan trirc tip thirc hin thu tiic hành chInh: Cic Däng kim Vit Nam;
- Co quan pMi hçip: Không có.
1.7. Kêt qua cüa vic thirc hin thu tiic hành chInh:
- Giy chOng nhQtn cht luçing an toàn k thut và bão v mOi truOng xe cci giOi
nhp khâu;
- Thông báo khOng dt chat 1ung an toàn k thut và bào v mOi truOng xe cci
giOi nhp khu;
- Thông báo xe cci giOi thuc danh mic cm nhp khâu.
10
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1.8. PhI, 1 phi:
- L phi cp giy chirng nhn: 50.000 dông/01 Giây chrng nhn;
- L phi cp giy chüng nhn di vi ô to ch ngix?i duói 10 ch ngi: 100.000
dông/0 1 Giây chirng nhn;
- Giá djch vit kim tra cht luçrng an toàn k' thut và bão v môi truông xe ca
giói nhp khâu: 0.1% giá nhp khâu/chiêc; nhu'ng không duth 3 00.000
dông/chiêc.
1.9. Ten mu don, mu to khai hành chInh:
- Bàn dãng k kim tra cht luçing an toàn k thut và bâo v môi tnthng ô to
nhp khâu;
- Bàn thông tin xe Ca gith nhtp khu.
1.10. Yêu cu, diu kin thrc hin thu tiic hành chInh: Không có.
1.11. Can cu pháp 1 cüa thu tu1c hành chInh:
- Thông tu s 03/29 18/TT-BGTVT ngày 10/01/2018 cüa B tmng B Giao thông
vn tãi quy djnh ye kiêm tra chat h.rçmg an toàn k5' thut và bâo v môi truông dôi
vói ô tO nhp khâu thuc dôi tuçing cüa Nghj djnh so 116/201 7/ND-CP;
- Thông tu s 05/2020/]IT-BGTVT ngày 26/02/2020 sra di, b sung mt so diêu
cüa Thông tLx sO 03/2018/'TT-BGTVT ngày 10 tháng 01 11am 2018 quy djnh ye
kiêm tra chat luçing an toàn k5 thut và bào v môi tnrông dôi vi O to nhp khâu
thuc dôi tuçlng cüa Ngh djnh so 116/201 7/ND-CP;
- Thông tu s 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 cüa B tru&ng Bô Tâi chinh
quy djnh müc thu, chê d thu, np, quân 1 1 phI cap giây chüng nhn bào dam
chat luçing, an toân k thut dOi vi may, thiêt bj, phuang tin giao thông vtn
tài có yêu câu nghiém ngt ye an toàn;
- Thông tu s 239/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 c1ia B tru1ng B Tài chinh
quy djnh ye giá djch v thir nghim, kiêm tra chat luçing an toàn k9 thutt và bào
v mOi truèng di vi các 1oi phuong tin giao thông co'gii ththng b, xe may
chuyên drng, linh kin trong san xuât, lap rap và nhp khâu.
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MAU - BAN DANG K' KIEM TRA CHAT LTJQNG AN TOAN K THULT vA BAO v
MÔT TRIJONG XE CO GIdI NHJP KHAU
CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Bc 1p - Ty do - Hmnh phüc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
BAN BANG K KIEM TRA CHAT LUNG AN TOAN K' THUJT VA BAO v
MO! TRJXNG XE C GIOI NHiP KHAu
(Application form for technical safety quality and environmental protection inspection for
imported motor vehicle)

KInh gzi (To): Cic Bang kim Vit Nam

Ngtrô'i nhp khãu (Importer):
Oja chi (Address,):
MA s thuê (Tax code):

Thir diên ttr (Email):

Ngu*i d3i din (Representative):

S din tho3i (Telephone IV°-)

Däng kkim tra Nhà nuOc v chit 1uçYng an toàn k thut va bão v môi tru?mg xe co giâi
nhp khâu vâi các ni dung sau (Request for technical safety quality and environmental
protection inspection for imported motor vehicles with the following contents):
Ho s0 kern theo (Attached documents):
+ Hóa dcm thucmg mi/giy t tucmg ducmg (Commerce invoice/equivalent documents):
+ S 1ixcng Bàn thông tin xc co giâi (Quantity of Information sheets):
+ S hrçmg xe (Quantity of vehicles):
+ Các giy ti khác (Other related documents):
ThO'i gian và dja dim kim tra diy kin (Date and Anticipated inspection site):
Ngu*i lien h (Contact person)
S din thoii (Telephone IV°-):

Thir din tü' (Email):

(ngtthi nhap khdu) cam doan và chju trách nhiçm ve tInh hcip pháp cia h sci và chã't ltng
ci)a xe cci giâi nhap kháu. (The Importer undertakes and is responsible for the legality of the
application document and the technical safety quality, environment protection of imported
motor vehicles)

Xác nhn cüa co quan kiêm tra
S dang k kim tra:
(Registered IVfor inspection)
(Date) , ngày tháng näm

NgirO'i nhp khâu
(Importer)
, ngày tháng nãm
(Date)

Bi din c quan kim tra
(Inspection Body)
12
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BAN KE CHI TIET XE Ci GH1I NHP KHAU
(List of imported motor vehicles)
(Kern theo Ban dãng k kim, tra s6 (Attached to Application form with Registered IVfor
inspection):
)

STT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nhãn
So khung
Loai
hiu/Tên
(hoc
Näm san xut
phirong thtroiig mi
sVIN) S dng co'
Màu xc
(Trade
tiên
(Production
(Chassis (Engine A')
(Color)
eivcie 's
mar/c'
year)
or
type)
Commercial
VIN
name)

Tlnh
Giá
tqtng
.
Loitien
NK
phtro'ng
tç
(Unit
tin
.
(Currency)
Price)
(Vehicle's
status)

MAU - BÀN THÔNG TIN XE CO GIdI NHIP KHAU
BAN THÔNG TIN XE CO GIOI NH4P KHAU

(Information sheet of imported motor vehicle)
I. THÔNG TIN CHUNG (General information)
1.Ngu?ñ nh.p khu (Importer):
2. Dia chi (Address):
3. Ngu?ii dai din (Representative):
4. S din thoi (Telephone I'I°):
5. Thu dién tü (Email):
6. S tham ehiu (Reference cert/Icate N°):
7. S báo cáo thir nghim an toàn (Safety test report N°):
8. S báo cáo thr nghim khI thai (Emission test report I'I°):
9. Tài 1iu dánh giá diu kin dam bão chit lucing (Conformity of Production):
10. Loti phucvng tin (Vehicle's type):
11. Nhán hiêu (Trade mark):
12. Ten thuong mi (Commercial name):
13. Ma kiu loai (Model code):
14. NuOc san xut (Production country):
15.Nhà may san xut (Production Plant):
16. Dja chi nhà may san xut (Address of Production Plant):
17. Tiêu chun khI thai (Emission standard):
18. S dàng k kim tra (Registered IV° for inspection):
II. THÔNG SO Kc THUAT CO BAN 'Major technical specflcation)
1. Cong thirc bánh xe (Drive configuration):
2. Khi hrçrng (mass)(kg)
2.1. Khi luçmg bàn than (Kerb mass):
2.1.1. Phân b len true 1 (Distributed on 1 axle): (*)
2.1.10. Phân b len true 10 (Distributed on 10th axle): (*)
2.2. Khi luçmg ehuyên châ thit k 1in nht (Max. designed pay mass): (*) I

I

2.3. Khi luçmg hang chuyên eh& cho phép lan nht (Max. authorized pay mass): (*)

I

2.4. Khi 1ucng toàn bO thit k (Max. designed total mass):
2.4.1. Phânb léntruc 1 (Distributed on ]' axle): (*)

/

2.4. 10. Phân b len true 10 (Distributed on 1O" axle): (*)

I

/

/

/

2.5. KhM luçing toàn b cho phép lan nht (Max. authorized total mass):
14

2.5.1. Phân b len true 1 (Distributed on Jst axle): (*)

/

/

2.5.10. Phân b len true 10 (Distributed on 10th axle): (*)

/

/

2.6. Khi hrçmg kéo theo theo thit k 1&n nht (Max. designed towed mass): (**)
2.7. Khi luçyng kéo theo cho phép lan nht (Max. authorized towed mass): (**)
3. S ngtrô'i cho phép ch, k cã ngtrôi lái (Passenger capacity including driver):
3.1. S ngi1i ngi, k ca ngu?iii lái (Seating passenger capacity including driver):
3.2. S nguñ drng (Standing passenger capacity):
3.3. S nguxi n&m (Lying passenger capacity):
3.4. S ngu?i ngi xe lan (Wheelchair passenger capacity):
4. KIch thiro'c (Dimensions) (mm)
4.1. KIch thuâc bao: dài x rng x cao (Overall dimensions L x Wx H): x

x

4.2. Khoãng each tnic (Wheel space): + + +...
4.3. Chiu rng cci sâ truâc (Front track):
4.4. Chiu rng ca sa sau (Rear track):
4.5. Chiu dài du xe (Front over hang)
4.6. Chiu dài duôi xe (Rear over hang):

/

4.7. Khoãng each tü tam l lap ch& kéo dn dim du tiên cüa ô to d.0 kéo (mm/max)

(**)

/

(Distance between coupling pin andfront end of tractor truck):
4.8. KIch thuórc (lan nMt/nhO nht) cUa lông thiing xe hoc bao ngoài xi tee: (Inside
dimensions (max/mm) of cargo deck or outside dimensions (max/mm) of tank): / x
x I
4.9. Th tIch xi téc/khi 1ucing riêng hang chuyên chà (Tank volume/density):
4.10. KIch thuâc khoang hành 1 (Dài x Rng x Cao)/s khoang (Dimensions
(Lx WxH)/number of luggage compartment):
x
x
/
4.11. Wt:
4.12. Offset:

/

5. Dng co' (Engine) Lra ch9n 1 trong 3 loqi it3ng co (5.1 hoc 5.2 hoc 5.3)
5.1. Dng co' dot trong (Internal combustion engine)
Tang áp (Turbocharged,

5.1.1. K hiu, loi dng ca (Engine model, engine type):
Supercharged...)
5.1.2. Th tich lam vic (Displacement):

(cm3)

(kW/rpm)

/

5.1.3. Cong sut lan nht/ tc d quay (Max output/rpm):
5.1.4. Mo men lan nht/ tc d quay (Max Torque/rpm):

/ (N.m/rpm)

5.1.5. Loai nhiên lieu (Fuel):
5.1.6. Th tich thüng nhiên lieu (Volume offuel tank):

+

5.2. Dng co' xe hybrid (Engine and motor for Hybrid vehicle)

(lit)

,

5.2.1. K' hiu, 1oi dng co d& trong (Engine model, engine type):
ãp (Turbocharged, Supercharged...):
5.2.2. Th tIch lam vic (Displacement):

Tang

(cm3)

5.2.3. Cong sut Rm nht/ tc d quay (Max output/rpm):

/

5.2.4. Mo men 1n nhtI téc d quay (Max Torque/rpm):

(kW/rpm)

/

(N.mlrpm)

5.2.5. Loai nhiên 1iu (Fuel):
5.2.6. Th tIch thüng nhiên 1iu (Volume offuel tank):

+

(lit)

5.2.7. Cong sut lan nht cUa toàn h th6ng (Max. combined system rated power):

(kW)

5.2.8. Cong suit lan nh.t cüa dng co din dn dng cu truOc (Max. front motor rated
power): (kW)
5.2.9. Cong sut lan nht cüa dng c din dn dng cu sau (Max. rear motor rated
power): (kW)
5.3. Dng cr din (Electric motor)
5.3.1. K hiu, loai dng co (Motor model, motor type):

5.3.2. Din áp hott dng (Operating voltage):

(V)

5.5.3. Cong suit lan nht (Max. rated power):

(kW)

5.3.4. Loti c quy/Din áp-Dung luçmg (Type of Battery/Voltage-capacity): / (V)(Ah)
6. H th6ng truyn liyc và chuyn dng (Transmission system)
6.1. Loi/dn dng ly hçip (Type/actuation of clutch):

/

/

6.2. K' hiul1oti/s cp tin-Iüi/diu khin hp s (model/type/number offorward-backward
speed/control of gearbox):
lüi/
/ I tiên6.3. T s truyn hp s (Gear ratios):
T' s truyn cUa s tin

/

/

I

T' s truyn cüa s lüi

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

(1)

(2)

/

/

/

/

6.4. K hi loii/s cpIdiu khin hp phân phi (type/model/control of auxiliary gearbox):
/

/

/

6.5. Vj trI/t s truyn cu chü dng (Position/ratio of drive axles):

/

6.6. K hiu/khã näng chju tái cUa triic 1 (Model/capacity of i axle):

/

I
6.7. K hiu/khã nãng chju tãi cüa triic 10 (Model/capacity 10th axle):

I

6.8. S 1ucing/cIkhã näng chju tãi cUa mt 1p trçic 1 (Quantity/size/max load of tyre
0f]St axle):

I
....I

I
I

6.17. S luçngIciIkhã näng chju tâi cüa mt 1p triic 10 (Quantity/size/max load of tyre
0f]St axle):
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6.18. S hxçing 1p dix phông (Quantity of spare Lyre)
7. H th6ng treo (Suspension system)
7.1. Loi treo/1oi giãm chnIs La nhIp + bu khI triic 1 (Type/type of shock
absorber/Quantity of leaf springs + air springs of 51 axle):
/

/

+

7.10. Loai treo/loai giãm chn1s lá nhIp + bu khf triic 10 (Type/type of sock

absorber/Quantity of leaf springs + air springs of] 01h axle):
/

/

+

8. H thông lái (Steering system)
K hiu (model):

Tro luc (powered)

Loti Ca cu lái (type):

9. H thng phanh (Brake system)
9.1. H thng phanh chInh (Type of braking system):
9.1.1. Loti Co cAu phanh chInh triic 1 (service brake of] axle):
9.1.10. Loi Ca cu phanh chInh triic 10 (service brake of] 0th axle):
9.2. Loai phanh d/vj trI tác dng (Parking brake/possition):
9.3. Loi phanh phi trg (Auxiliary brake):
10. Than xe (Body)
10.1. Loai than xe (type of body work):
10.2. S lucing cüa s (Quantity of window):(***)
10.3. S luçing cira thoát him (Quantity of emergency exits): (***)
10.4. S phê duyt kiu cüa kInhlguang (Type approval number of glass/mirror):
10.5. Loi day dai an toàn cho ngu'ri lái (type of driver's seatbelt):
10.6. Loi/s hxçing day dai an toàn cho hành khách (type/quantity ofpassenger's

seatbelt):

/
/

11. H thông chiu sang, tin hiu và thit bj din (Light, light- signaling and electrical
eauinment

TT

Loi den (Lamps)

So 1ucmg (quantity)

Màu

sc (color)

11.1. Den chiu sang phIa trixOc ('head lamps)
11.2. Den sucmg mu phIa tnrOc (front fog lamps)
11.3. Den suang mU phIa sau ('rear fog lamps)
11.4. Den báo rë phIa truc (front turn signal lamps)
11.5. Den báo rë phIa sau (rear turn signal lamps)
11.6. Den báo rë ben (side turn signal lamps)
11.7. Den vj trI phIa truâc (front position lamps)
17

1v

11.8. Den vj trI phIa sau (rear position lamps)
11.9. Den báo d phIa tri.xOc (front parking lamps)
11.10. Den báo d phIa sau (rear parking lamps)
11.11. Den phanh (stop lamps)
11.12. Den soi bin s phIa sau (rear licence plate lamps)
11.13. Den lüi (reversing lamps)
11.14. S luçmg/màu stc tm phân quang (quantity/color of reflective panels):
11.15. Loi c quy/Din áp-Dung lucing (Type of Battery/Voltage-capacity):
(Ah)

/ (V)-

11.16. S hrçxng c quy (Quantity of battery):
12. Thit bi dc trung (Special equipment):
III. GHI CHU (Remarks):
IV. BAN KE CHI TIET XE NHJP KHAU CUNG KIEU LOAI (List of same ppeimported motor vehicles
TInh
So khung
trng
Nâm san
(hoc
Màu Giá NK Loi tien
phffYng
s6 dông
(Unit
xuât (Production xe
S6TT (1V°-) s YIN)
t
tin
(Engine J\/Q)
(Color) Price) (Currency)
year)
(Chassis or
(Vehicle's
status)
1.
2.
3.
4.
5.

(Date)

, ngày tháng näm
Ngu*i nhp khâu
(Importer)

C/ia thi"ch:
(*) Khong áp dyng vái 6 to con;
(**) Chi áp dyng vài 0 to dcu kéo và 6 tO dz,ro'c thiê't ke' d kéo ra moóc;
(***) Chi Op dyng vOi 0 tO khOch;
Không phâi khai ni dung v K hiu ti các miic 4.5, mitc 5.3; miic 6, miic 8 vã miic 10.4 di
vái xe dã qua sir diing.

