BO GIAO THÔNG ViN TA!
CIJC BANG KIEM VIT NAM

QUY TRiNH
Cap Giãy chfrng nhn thâm dnh thit ké cho thiêt bj xêp do', ni hoi vã
thiêt bi áp Inc sfr ding trong giao thông vn tãi.
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1. MIJC DICH
Quy trInh nay quy djnh th6ng nht trInh tçr, thu tiic và phân cong trách nhim
cong chüc, vien chüc trong vic tip nh.n và giãi quy& các van bàn dn lien quan
tri "Cap Gi4y chfrng nhçln thm djnh f/tilt kl c/to thilt bj xlp dö, ni ho'i và
i/tilt bj dp Iy'c sü dyng trong giao thông vn tãi" tai b phn mOt cira.
2. PHAM VI AP DUNG
2.1. Quy trInh nay duçc áp diing di vói di vâi Co quan, t chüc, cá nhân
có lien quan dn Thông tu 35/2011/TT-BGTVT: "Quy djnh v thu tic cAp giAy
chirng nhn chAt lucrng an toãn k5 thut thit bj xp d, ni hci, thit bj áp 1irc si'r
ding trong giao thông vn tâi".
2.2. Phông Cong nghip là don vj Co trách nhim giüp Cic truOng t6 chüc
thrc hin quy trInh nay.
3. C( S(1 PHAP LY - TAI LIEU THAM KHAO
- Quyt djnh 656/QD-DKVN Ban hành quy ch t6 chirc, hoat dng cüa B
phn MOt cua (B phn tip nhn và trã kt qua giãi quyt thu tijc hành chInh)
theo co ch mt ci:ra, mt cira lien thông trong giãi quyt thu tiic hành chinh tai
Ci1ic Däng kim Vit Nam.
- Thông tu 35/201 1/TT-BGTVT: "Quy djnh v thii tic cAp giAy chung nhn
chAt luqng an toãn k5 th4t thi& bj xp d, ni hoi, thi& bj áp 1rc sü diing trong
giao thông vn tái".
- QCVN 22:20 10/BGTVT: Quy chuan ky thuat quoc gia ye che tao, kiem
tra phuong tin, thi& bj xp do".
- QCVN 67:2013/BGTVT: "Quy chuAn k5 th4t qu6c gia v ch t?o, kim
tra chCrng nhn thi& b ap 1rc trong giao thông v.n tãi".
4. THU4T NGCJ, D!NH NGHIA VA VIET TAT
STT

Thut ngfr/Vih tt

Y nghia

1.

Can bô TN&TKQ

Là cong chic, viên chi'ic thung trtrc tai Bô
phân Mt cüa và cong chüc, viên chCrc cüa
các don vj tham gia B phn Mt cüa.

2.

BPMC

B phn MOt cua
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V nghia

Thut ngfr/Vit tat

STT
3.

CV

Chuyên viên

4.

DV

Danvi

5.

HS

Hôsa

6.

GCN

Giây chrng nhn

7.

TTHC

Thu tue hành chInh

8.

5. NQI DUNG QUY TR!NH
5.1. Thành phãn ho so':
Thânh phn h s là yêu cu d.0 vào cüa thu tiic "Cp Giy chá'ng nhin
thm djnh thilt kl thilt bj xlp dô, ni h91 và thilt bj dp 1rc sfr dung trong giao
thông vim timi" bao gôm:
(1) Van bàn d nghj thm djnh thi& k theo mk t?i Phii liic IX cüa Thông
tu 3512011/TT-BGTVT;
(2) H s thit k thit bj diiqe 1p thành 03 b (bàn chInh) theo quy djnh
trong tiëu chun, quy chu.n tucxng rng. Tmng hqp không có quy djnh trong các
tiêu ehun, quy chu.n h si thit k ti thiu gm:
a) Di yen thit bj san xut, 1p rap:
- Bàn thuyt minh thit k;
- Bàn tInh toán thi& k;
- Các bàn ye tng thành, kt cu chInh cüa thit bj;
- Bàn ye s d nguyen 11 hot dng và các de trimg k5 thut chInh;
- Danh miic eáe tng thành, b phn chInh kern theo cáe thông s& tInh näng
k5' thuât;
- Quy trInh kim tra và thir.
b) Di veni thit bj hoán cài:
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- Ban thuyt minh tInh toán thit k lien quan dn ni dung hoán cài;
- Ban ye tng th cüa thit bj truc và sau hoán cái;
- Ban ye và tài 1iu k thuat tng thành, h thng d hoán cãi;
- Quy trInh kim tra và thCr.
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5.2 So d1 quy trinh
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5.3 Mo tã các btwc quy trInh
To chüc/cá nhan thrc hin vic np h so trxc tip ti B phn mt cira hoc gri
qua duông bun chin tài B phn mt cüa. Can B TN&TKQ (Can b van phong) kim
tra tInh dÀy dü, hop 1 cüa bO h so giy.
K& qua kim tra h so có 3 tnr?mg hcip:
+TH1: Tr chi tip nhn h so thi Can b TN &TKQ thrc hin phãi nêu rO l
do tü ch6i theo mÀu s6 03 - Phiu ti chi tip nhn giãi quyt h sci. Kt thüc qua trInh
giài quyt h so.
+ TI-I2: H so chua dÀy dü, chua chInh xác theo quy djnh thI Can b TN&TKQ
hixong dn T chUc/cá nhan b sung, hoàn thin h so mt lAn dÀy dü, chInh xác. H
thng MCDT h trq Can b TN&TKQ chirc nãng 'Huàng dan thu tiic' dê nhp ni dung
hrOng dAn b sung h so và In phiu theo mAu s 02 MAu phiu yêu cAu b sung, hoàn
thiên h so
+ TH3: Dng tip nhân h so, qua trinh giâi quyt h so dtrgc thrc hin theo các
buàc tin h9c hóa nhu mô tã duOi day:
Biroc

Ten btroc

Mo ta

Dôitu'o'ng
thrc hien

H so np trirc tip d có dÀy dU, hop l.
H thng MCDT h trçx Can b TN&TKQ
quãn l h so Tip nhn trixc tip:
Tip than lAn dAu Them mó'i h so:

Nhp thông
tin tiep nhn,

- Nhp thông tin them mâi h so tip nhn
+ Nhp các thông tin chü h so, nguài np
Cánb
h so, thànhphAnh
,. TN&TKQ
+ Liia chon cac hmh thuc tra cixu trang thai
ho so, các thông báo qua e-mail, sms trên
h thng.
+ Lira ch9n dch viii bun chinh cong Ich d
trâ kt qua.
- Sau do Can bô TN&TKQ thuc hién hru
H so cia tip nhn thj h th6ng sinh mA h
so va mA tra ciru h so, Can b TN&TKQ
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Buoc

Ten bithc

Mo ta

Dôi tu9'ng
th'c hiçn

thc hin In "Giy tip nh..n h so và hen
trã két qua" (theo mu s 01).
Can b TN&TKQ thrc hin thao tác bàn
giao h so len phông chuyên mon. Khi do:
- H th6ng tao và in S theo dôi h6 so (theo
mu 06)
- H th6ng tao và in Phiu kim soát qua
trInh giãi quyt h so (theo mu s6 05)
- H thong chuyn h6 so dn Lânh dao
phOng d phân cong thi 1y.

2

Phân cong
thu i'

LAnh dao phông vào danh sách các h so
Lnh do
dang chi phân cong thii 1 và cho phép
thc hin phân cong thu 1 dn Can b thii Phông

'.
H th6ng h trçl Phân cong th%1 1 li

3

Can b thi 1/ Dàng kim viên phOng
chuyên mon thrc hin th.m djnh h so. H
thing hin thj danh sách h6 soThi,j 1. Mi
h6soh thng cho phép xem thông tin dÀy
dü cüa h6 so, nàng dánh giá các thành ph&n
h so dat, không daO, xem tin Inh, nht
k sra di và h trçl chuyn kt qua xü 1
Thii l, thÀm viii 3 tri.thng hqp:
Dàng kim
djnhhso
-TH1hsocÀnbsungthigCriyêucAub viênthm
sung.

dinh

- TH2 h so không dat thI son vAn ban tr
chói d d nghj t chM giâi quyt h6 so.
- TH3 h6 so dat thi son GCN d d nghj
xét duyt h so.
D6i vâi h so qua hn giái quyt, trong thñ
hn chm nhÀt 01 ngày trtrâc ngày ht han
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BtrOc

Ten burc

Mo tã

Di tlrQ'ng
thirc hiçn

giái quyt h so phài thông báo bang vAn
bàn cho Bô phn Mt cra và gCri vAn bàn
xin 1i t chCrc / cá nhAn, nêu rO 1 do qua
hen, thM gian d nghj gia hn trá kt qua
theo mu s 04 - Mk phiu xin 1i và hen
1a ngày trA kt quA. Vic hen 1aj ngAy trA
kt quA dixçirc th%rc hin không qua mt ln.

3.1

3.2

Yeu cau bo
g

Xet duyt
YCBS

H thong h trçl Can b thi l cong vic
yêu cu b sung d nhp thông tin: CAn cü
bo sung, Tai hçu bo sung, th?n h?n bo sung.
H thng Tao và In thông báo b sung
chuyn yêu cAu b6 sung v B phn mt
cira.
T chüc/cA nhAn nhAn yêu cAu b6 sung tir
BO phn mt cüa. H thng ho trçl B phn DAngkiem
viêntham
m9t cua phat hanh yeu cau bo sung qua:
mail, sms, profile trên h thóng, chuyn
phát nhanh. . . tài t chirc/cA nhAn (theo hinh
thrc dA dAng kg).
T chüc/cá nhân hoAn thin h so theo yêu
cu và thrc hin vic Np b sung h* so,
h6 so b6 sung chuyn dn LAnh dao Phông
xét duyt.
H so sau khi duçic yêu cu b sung t1r
chuyên viên thm djnh gri len lAth dao
Phong xét duyt:
LAnh dao
+ D6ng thi chuyn cho b phân 1 cra
Phàng
thong bao cho NLTT.
+Không dng thi chuyn trA chuyên viên
thni djnh lai.
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Buóc

3.3

Ten btthc

Trà thông
báo
b sung

Nhap thông
tin b sung

Bôi ttrqng
thirc hiên

Mo tA

H thong h trq can b TN &TKQ trà
thông báo yêu cAu b sung cho T chCrc/cá
nhân b&ng các hInh th(xc nhân kt qua dA Can b
dang k ban dku. H tMng h trq B phn TN&TKQ
mOt cra phát hãnh yêu cu b sung qua:
mail, sms, profile trên h thng, chuyn
phát nhanh .. .ti t chirc/cá nhân.
Can b TN&TKQ thp thông tin b sung
h6 sci.
-H th6ng hin thj danh sách hè sc ch bô
sung.
- Cho phép cp that các thông tin b6 sung
Can b
klii th chrc, cá nhân b6 sung dy
TN&TKQ
thông tin, giy ti cn thit.
- Chuyn xCr 1 dn chuyên viên.
- In li phiu Giy tip nhn h6 s và hen
trá két qua.
- H trcl thông báo T chirc/cá nhân dà
nhãn tiép nhn h6 scr b6 sung.

5

De nghj xét
duyt

H thng h trçi Can b thi 1 thirc hin
vic Nhp kt qua xir 1' (GCN) và Nhp Dang kim
Viefl thm
kin. Sau do cho phép chuyén H si len
djnh
Lânh dao phông xét duyt.

Xétduyt

H thong hin thi danh sách h sci cn xét
duyt. He th6ng h trcY Länh do phông
Lnh do
thrc hiên viêc xét duyt h6 so (xem tiên phOng
trmnh thii 1, thânh ph.n h6 so, kt qua xü
1 là GCN dâ so?n, chuyn két qua xét
duyt):
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Bir&c

Ten bithc

Doi tirçng
thrc hien

Mo tã
- Till không dng ' xét duyt thI thirc hin
thao tác 'Yêu cu thm dinli lai' h sy
chuyn v buàc 'Thii 1, thm ctnh h so
- TH2 d6ng xét duyt thi thrc hin thao.
tác 'Xét duyt' h6 so chuyn len Lath do
Cic thrc hin buàc Phê duyt GCN.

Phê duyt
6

He th6ng hin th danh sách h sa cn phê
duyt. He th6ng h trçl Lanh dao Ciic thrc
hin vic phê duyt h sa (xem tin trinh
thii l, thành phn h sa, kt qua xtr l là
GCN dà son, chuyn k& qua phê duyt): Làrih dao
- TH1 không dng phê duyt thI thcc hin Cc
thao tác 'Yêu cu xét duyt lai' h sa
chuyn v buOc 'Xét duyt GCN'.
- TH2 dng phê duyt thi th%rc hin thao
tác 'Phê duyt' (h trq k s) h sa chuyn
v Bô phn mOt cüa thirc hin bixâc Xác
then dong du GCN.

Xác
dóng du

8

Yêu cu
l phi

Xácnhn
thuphi

H thng hin thj danh sách h s thirc hin
vic xác nhn dóng du. H tMng h t17 Can bO
Can bO TN&TKQ thirc hin vic xác nhn TN&TKQ
dong dâu GCN (xem tiên trInh th%1 l, thành
phn h si, kt qua x'ir 1 là GCN dà k, tái
GCN dA dóng du.).
Can b
, H thng h trçl Can bO TN&TKQ thrc TN&TKQ
hin Lp thông báo yêu cu np l phi và
gui thông báo nQp l phi cho T6 chirc/cá
nhân (theo hinh thic dâ lua ch9n).
.
Hç thong hien th danh sách ho sa thrc hiçn Kê toán
.
vice xac nhn thu phi. He thong ho trçl Ke
toán thrc hin vic xác nhn thu phi h s
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Bithc

Ten

D&tuçng
thirc hiçn

•
Mo ta

biró'c

(cac hinh thirc thu phi: tiVc tip ti B phn
1 cra, thanh toán trirc tuyn chuyn khoãn,
HOa don din tr).

•
.
Tra ket qua
10

H thng h tro' Can b TN&TKQ cira phát
hành thông bão trá kt qua qua: mail, sms, Can b
profile trên h th6ng, chuyn phát nhanh TN&TKQ
tai th chrc/cá nhân (theo hinh thic dA
dang kg).

Dênghi tix
chôi

12

Xet duyet tii
choi

H th6ng h trcY Can b) thi l thrc hin
Nhp kt qua xü 1 (Van bàn tr ch6i theo Dang kim
mu s 03 -Phiu tr ch6i tiêp nhn giãi viên thrn
quyt h so). Sau do cho phép chuyn H6 djnh
so len Lành do phàng xét duyt.
H thng hin thi danh sách h so cn xét
duyt. H thng h trci Lành dao phông
thirc hin vic xét duyt h6 so (xem tin
trInh thy l, thãnh phAn h6 so, kt qua xir
l' là Van bàn tr ch6i dA son, chuyn kt
qua xét duyet):

Lanh dao
phong

- TH1 không dông ' xét duyt thI thirc hin
thao tác 'Yêu cu thm dinh lai' h so
chuyn v btrOc 'Thy l, thm djnh h6 so'.
- TH2 d6ng xét duyt thI thi,rc hin thao
tác 'Xét duyt' h so và th.rc hin btràc Phê
duyt van bàn tir cMi.

13

Xácnhân
dong dau
van ban
C 01

4

He thong hien th1 danh sach ho so th%rc hiçn
Can b
viec xác nhân dong du. He tMng h
TN&TKQ
Can bO TN&TKQ thi,rc hin vic xác
dOng dAu van bàn tir ch6i h so (xem tin
trinh thy 1i', thành phAn h6 so, két qua xr
Trang: 12/2 1

Btroc

Ten bithc

DitIrQng
thic hiçn

Mo ta
1 là van bàn ttr chi dâ k, tái van bàn tr
chi cia dong du.).

6. LIXU TRU
SIT

Trách nhiêm

Tai lieu lu'u trfr

1

H s d ngh giài quyt TTHC

2

Giy chüng

3

Các van bàn, tâi 1iu lien quan

Phong Cong nghip

7. PHI,J LVC/ BIEU MAU
- Danh sách các biu mu:
K hiêu mu

Ten mu

Mu s6 01

Mu giy tip nhan h sci và hçn trà kt qua

Mk s 02

Mu phiu yêu cu b sung, hoàn thin h so

Mu s 03

Mk phiu tr chi tip nhan giãi quy& h so

Mu s6 04

Mu phiu xin 1i và hçn 1i ngày trà kt qua

Mk s6 05

Mu phiu kim soát qua trmnh giâi quyêt ho so

Mu s 06

Mu s theo dOi h so
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Mu s6 01: Mu giy tip nhn h so và hçn trá kt qua

Chft k s cüa T chCrc (nu là
biu mau din tir)

Mau so 01

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA V1T NAM
Dc 1p - TV do - Hnh phüc

BO GIAO THÔNG VAN TAI
BQ PH4N TIEP NHAN vA TRA
KET QUA

S&

/BPTNTKQ

ngay

:hang

nám

ClAY TIEP NHAN HO SO VA HN TRA KET QUA
Ma h sr

B phn Tip nhn và Trã két qua
Tiép nhn h so cüa
Dia ch1
S din thoai:

Emai1

Ni dung yéu cu giai quy&
Thành phn h so np gm:
1
2
3
4

S6 luçing h8 sa

(be)

Thôi gian giai quyét h so theo quy djnh là:

ngày

Thii gian nhQ.n h so. ....gRi.... phüt, ngày... tháng ...nãm
Thii gian trà k& qua giài quyét h so:... gRi..,, phüt, ngày .... thang....nam....
Bang k nhn k& qua tai:
Vào S theo dôi h so, Quyn s&

So thcr tij
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NGUÔI NQP HO sø
(K3 và ghi r5 hQ len)

NGUUI TIEP NH4N HO sci
(Kj và ghi r5 hQ ten)
(ChI /g so cza Nguái hIp nhan hO sc nlu là bilu mJu
din t)

Ghi chü:
- Trung hçtp chua thiét 1p duçic H thong thông tin mt cCra din tCr, Giy tiép nh.n và hen trâ két qua
duç,c 1p thành 2 lien; mt lien giao cho t6 chüc, cá nhân np h so trong truông hqp np trrc tiép, np qua djch
vi buu chInh cong Ich theo Quy& dlnh s 45/20161QD-TTg; mOt lien chuyn kern theo Phiéu kim soát qua trinh
giai quyét h so và duç,c luu ti Trung tarn Phc vi hành chinh cong(B phn Mt ca;
- T cht'rc, Ca nhân cO th dang k nhn két qua ti B phn Mt cl'ra hoc ti nhà (trl st1 t6 chic) qua djch
vu buu chInh.
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Mâu s 02 Mu phiu yêu câu bô sung, hoàn thin ho so'
,

•

2

2 2

Ch ky so cua To chuc
(néu là biu mu din tCr)

Mau so 02

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
*c lap - Ty do - H?nh phüc

BO GIAO THÔNG VAN

iAi
BQ PHN TIEP NHN vA TRA
KET QUA

S&

/HDHS

,ngày

tháng

ndm

PrnEU YEU cAll BO SUNG, HOAN THIN HO so

Hsacüa
Ni dung yêu cu giai quy&
Bla chi
S din thoai

Email

Yu cAu hoàn thin h so gm nhüng ni dung sau:
1
2
3
4

L do:
thoi

Trong qua trinh hoân thin h so néu có vuóng mac, Ong/Bà lien h vOi
dO duçic huàng dn./.

So din

NGIRII HUONG DAN
(K và ghi r5 hQ ten)
(Chü /cj

s6 cüa Ngwôi hwáng dJn nlu là biu mJu
diên tir)
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Man so 03

Mu phiu tü' chôi tiép nhn giái quyêt ho so'

Chf k' s6 cüa T8 chüc (nu là
biu mu din tr)

B) GIAO THÔNG VAN TAI
BQ PHAN TIEP NHN VA TRA
KET QUA

So:

Mãu so 03

CQNG HOA XA H(fl CHU NGHiA VIT NAM
Dc lap - Tr do - Hnh phuc

/BPTNTKQ

ngay

thang

nam

PHIEU TU' dOt TIEP NHAN GIAI QUYET HO SO
B phn Mt cIra
Tip nhn h sa cOa
Diacht

S6 din thoai:

Email

NOi dung yéu cu giai quyét
Qua xem xét, B phn Tiép nhn và Trá két qua thông báo khong tiép nhan, giài quy& h s nay vôi l do
ci th nhu sau:

Xm thông báo cho OngBà duc,c bi& Va thc hin./.

NGU'1I NQP HO SO
(Kj và ghi rö hQ ten)

NGIXÔI TIEP NH4N HO SO
(Kj và ghi rö hp ten)
(Chi kf so cãa Ngwô'i hIp nhn hO sa nlu là bilu
máu din tt)

Ghi elsa: Tru1ng hçip chua thiét 1p duçic He thong thông tin mt ca din tr, Phiéu duqc 1p thành 2 lien;
mt lien giao cho t chüc, câ nhAn np h so trong truông hcsp np trrc tiép, np qua djch viii buu chInh cong Ich
theo Quyét djnh s6 45/2016/QD-TTg; mt lien duçsc lu'u tei Trung tAm Phc vj hành chinh cbng/B phn Tiép
nhn và Trà két qua.

Trang: 17/21

Mu si 04

Mãu phiu xin Ii và hçn 1i ngày trã kt qua
Mu s6 04

Chü k s cüa T chüc (nu là biu
mu dién tr)

BQ GIAO THÔNG VN TA!

S&

/PX1,-

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip - TV do - Hanh phüc

ngày

tháng

nám

PH!EU XIN LO! vA HN LA! NGAY TRA KET QUA
Kinh gri
Ngày...tháng. . .,nAm..., (ten co quan, don vi,) tip nhn giai quyét h so dà nghi giài quyét thu t%Ic hành
chinh (ten thu tyc hành chInh) cüa Ong/BàJT chixc); mA s&
Thii gian hçn trà két qua giAi quyét h so:

gRi..., ngày....tháng...nm...

Tuy nhiên dn nay, 'gên co quan, don vi) chua trá két qua giAi quyét h so côa Ong/Ba/T6 chüc dông thñ
hn quy djnh ghi trên Giy tiép nhn h so và trà két quA/Bin nhn h so. 14 do:...
Sr chm tr nay da gAy phién ha, t6n kern chi phi, cong scrc cüa Ong/BA/Tó chüc.
(ten co quan, doii vi) xin 1i Ong/Bà/Té chcrc vA sA trA két qua giAi quyét h so cho Ong/BaIM chCrc vào
ngAy
thAng ... näm
Mong nhn duçic sv thông cAm cüa OngfBaiTo ch(rc vi s,r chm tr nAy./.

THU TRUCING CO QUAN, DON Vj
(Kj và ghi r6 hQ ten)
(Chü Aj sd tha Thu trw&ng co quan, dovi vi nlu là
bidu mu din ti)

Trang: 18/21

Mh s 05

Mu phiu kim soát qua trInh giãi quyêt ho so

ChU k s6 cUa T6 chrc (nu là biu
mu diên tCr)

BO GIAO THÔNG VAN TA!
BQ PHAN TIEP NHAN vA TRA
KET QUA

S6:

Mu s6 05

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA V!T NAM
Dôc lap - Tu do - Hanh phüc

IBPTNTKQ

ngày

fhang

närn

PHIEU KIEM SOAT QUA TRINH GIAL QUYET HO S
M s h scr
Ca quan (b phn) giài quy& h scr
Ca quan ph6i hçip giái quy& h sa

TEN

TH€H GIAN GIAO, NHAN

QUAN

QUYETHOSO(Tru*c
hn/düng hn/quá h3n)

CHU

...giô. .phüt, ngày... tháng...
nam....

1.Giao:

Nguoi giao

Nguôi nhãn

Trung tam Phic vi hành
ehinh công/B phn Tip nhân
Va Trà kt qua

2. Nhân
1.Giao:
2. Nhân:
1. Giao:

...gi?c...phat,

ngày...

tháng...

nàm.
Nguoi giao

Ngu'oi nhan

...gi&...pht'it, ngày... tháng...
nam.

Trang: 19/2 1

2. Nhn:

1. Giao:

2. Nhn:

Nguôi giao

...gii. ..phôt,

Nguvi nhn

ngày...

thang...

nam.
Ngu'ôi giao

Nguri nhn

Trung tam Phic vi hành
chinh công'B phn Tip nhn
Va Trà kt qua

Ghi cflá:
- TrLthng hop h so ducic chuyn qua dlch v btiu chInh cong ich theo Quy& d!nh s6 45/2016!QD-TTg thi
thai gian giao, nhn h so và vic ky nhn th hin trong hOa don cOa co quan Buu chinh;
- K& qua giài quyét h6 so do bàn nhn nhp thông tin! ghi khi nhn bàn giao h so.
- Tnr?ing hop He th6ng thông tin môt ci'a dién tir chua van hành, ngthi giao và ngi.thi nhn phài k và ghi
rO h9 ten. Khi He thng thông tin môt cOa diën tir dâ vn hành, viéc luu v& duc thirc hin tij dng và th hin
trên mu phMu din ti'r

Trang: 20/2 1

Mu s 06

Mu s theo döi ho so
Mau so 06

BO GIAO THÔNG VAN TAI
BQ PHAN TIEP NHAN VA TRA
KET QUA

S6:

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA V1T NAM
c Ip - T do - Hanh phüc

/ BPTNTKQ

ngày ......tháng ......nan:

sO THEO DOI HO S

STT

Cor
Ten thu Ten to Dia chi,
quan chü
tuc bành chüc, SO then
Nhn
trI giãi
chinh
Ca nhân thi
h sor
quyt

Ma h
S0

2

3

4

5

6

Nhn và Trã kt qua
Phuorng
Hen trã Trã kt
thá•c nhn K nhn
kt qua qua
kt qua
7

8

10

11

Gfli c/ia: S theo dOi h so chrac lap theo tirng linh vi,rc hoc nhóm linh vrc ti 80 phn MOt cira

Trang: 21/21
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