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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 
 V/v tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý 

vi phạm hoạt động của xe ô tô hết niên 

hạn sử dụng và quá hạn đăng kiểm, công 

tác kiểm định phương tiện trên địa bàn 

tỉnh. 

 

Hà Nam, ngày        tháng        năm 

 

Kính gửi:    

  - Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và Người lái; 

  - Thanh tra Sở; 

  - Các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh. 

 

Căn cứ Văn bản số 13108/BGTVT-TTr, ngày 07 tháng 12 năm 2022 của 

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

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Văn bản số 4809/ĐKVN - VAR, ngày 

05 tháng 12 năm 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.  

Sở GTVT Hà Nam yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các 

nội dung sau: 

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

 - Thực hiện nghiêm quy trình kiểm định phương tiện và các quy định tại 

Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 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; 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; 

 - Công khai các thủ tục, quy trình kiểm định, giá dịch vụ kiểm định; số điện 

thoại đường dây nóng phán ánh vi phạm của Sở GTVT Hà nam tại trụ sở đơn vị 

để người dân, doanh nghiệp có thể kịp thời phản ánh các tiêu cực trong hoạt động 

kiểm định phương tiện.  

 - 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 
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cầu kiểm định của nhân dân; đảm bảo cho công tác kiểm định được thực hiện 

chính xác, hiệu quả và thuận lợi; 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao trình độ, nhận thức  

đối với các cán bộ, nhân viên đăng kiểm; tích cực phòng chống tiêu cực trong  

hoạt động kiểm định phương tiện tại đơn vị; kiên quyết xử lý đối với những đăng 

kiểm viên có biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và 

doanh nghiệp; 

 - Lãnh đạo đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, phúc tra kết quả kiểm định  

của các đăng kiểm viên để kịp thời phát hiện các vi phạm trong trong quá trình 

kiểm định phương tiện tại đơn vị; 

 2. Thanh tra Sở: 

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng Kế hoạch  

tổ chức kiểm tra, thanh tra công tác kiểm định của các Trung tâm đăng kiểm trên 

địa bàn tỉnh; 

 - Thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng và các cơ quan liên 

quan tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm những trường hợp xe đưa đón 

công nhân vi phạm, nhất là các vi phạm về: xe không có phù hiệu (hoặc phù hiệu 

không còn thời hạn), không có Giấy chứng nhận kiểm định ATKT&BVMT (hoặc 

Giấy chứng nhận kiểm định không không còn thời hạn), xe hết niện hạn sử dụng, 

dừng đón trả công nhân không đúng nơi quy định, chở quá số người quy định... 

Thông báo các trường hợp vi phạm tới các cơ quan chức năng, Sở GTVT nơi cấp 

phù hiệu cho phương tiện (đối với trường hợp xe đưa đón công nhân của các 

doanh nghiệp vận tải ngoài tỉnh), các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ đưa đón công 

nhân để phối hợp xử lý; yêu cầu các doanh nghiệp xem xét chấm dứt hợp đồng 

với các đơn vị vận tải có xe đưa đón công nhân để xẩy ra vi phạm. 

 3. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và Người lái: 

 - Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác kiểm định của các trung tâm đăng 

kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh nhằm ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý kịp thời  

đối với các hành vi vi phạm các quy định về kiểm định phương tiện; 

 - Quản lý chặt chẽ cấp phép kinh doanh vận tải thông qua Hệ thống xử lý 

và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị GSHT, dữ liệu camera xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm; 
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 - Báo cáo kịp thời các khó khăn, vương mắc trong quá trình thực hiện để 

tham mưu các biện pháp chấn chính, xử lý vi phạm theo chức năng quan lý nhà 

nước (Nếu có). 

 Đề nghị các đơn vị nghiêm túc chỉ đạo thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Công an tỉnh      (để p/h);  

- Cục ĐKVN  

- Giám đốc Sở (để b/c);                   

- Wedsie Sở (đăng công khai); 

- Lưu VT,QLVT,PT&NL.  

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Khổng Bình Nguyên 
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