O GIAO THÔNG VAN TAT
c1Jc BANG KIEM VIT NAM

QUY TRiNH
Cap Giy chung nhn chat krqng an toãn k5 thut cho thiêt bj xp do', nôi
hifi vã thiêt bi áp hrc nhp khãu sfr diing trong giao thông vn tãi.

Ho và ten
Chirc vi

K' ten

Ma si

QT.CN.02

Ln ban hánh
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Ngày ban hãnh
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Ngtro'i son thão

NgtrOi kim tra

Ngu'O'i phê duyt

Trn Thanh An

Vu Anh

Trn KS' HInh

Chuyên viên

Lnh do dcin vt

Ciic tnràng

,91C;ANGKj'.

NO! NH4N (Ghi rö ncri nhdn ri dánh dá'u Xó ben cQnh)
x

Civic tnthng

x

x

Van phông

x

Phông Pháp ch - Khoa hoc Cong ngh

x

Phông Cong nghiêp

x

Phông Tâi chInh — K hoch dtu tu

Phó Ciic truô'ng

THEO DOI TINH TR4NG SIA DOI (Tlnh tring süa diii so vái bàn trwác do)
Tra ng

Hang m1c sfra dôi

Tom tàtni dung sü'a
dôi

Trang: 2/20

1. MVC DICH
Quy trInh nay quy djnh thong nht trInh tir, thu We và phãn cong trách nhim
cong chüc, vien chüc trong vic tip nhn và giãi quyt các van bàn dn lien quan
ti "CJp Giy ch&ng nhân chat Iw9ng an toàn kfr thult cho thilt bj xip do, nôi
hoi và thiut bj áp Irc sü dung trong giao thông vçIn tãi" tai bO phn mOt cl:ra.
2. PHiM VI Ap DVNG
2.1. Quy trInh nay ducic áp ding d6i vâi di viii ca quan, th chüc, cá nhân
có lien quan dn Thông tu 35/201 1/TT-BGTVT: "Quy djnh v thu tic cp giy
chüng nhn chAt luçrng an toãn k thut thit bj xp d, ni hai, thit bj áp 1irc sCr
diing trong giao thông vn tâi".
2.2. Phông Cong nghip là dcm vj có trách nhim git'ip Ciic trtthng t chi'rc
thrc hin quy trInh nay.
3. C(i S( PHAP L'c - TA! LIEU TIIAM KHAO
- Quy& djnh 656/QD-DKVN Ban hành quy ch th chrc, hoat dng cüa BO
phn Mt cüa (B phn tip nhn và trâ k& qua giài quyt thu tic hành chInh)
theo ca ch mt cCra, mt cira lien thông trong giâi quyt thu tiic hành chInh tai
Cie Däng kim Vit Nam.
- Thông tu 35/201 1/TT-BGTVT: "Quy djnh v thu tic cAp giAy chirng nhtn
chAt luçmg an toàn k5 thut thit bj xp d, ni hai, thit bj áp lirc sr diving trong
giao thông vn tãi".
- QCVN 22:2010/BGTVT: "Quy chuAn k thut qu6c gia v ch tao, kim
tra phucing tin, thit bj xp do".
- QCVN 67:201 3/BGTVT: "Quy chuAn k5 thut qu6c gia v ch t?o, kim
tra chirng nhn thi& bj ap hrc trong giao thông vn tãi".
4. THUT NGU, D!NH NGHIA VA VIET TAT
STT

' nghTa

ThuIt nguNit tat

1.

Can b TN&TKQ

Là cong chüc, viên chcrc thung trrc tai B
phn Mt cua và cong chic, viên chrc cUa
các dan vj tham gia B phn Mt cua.

2.

BPMC

BO phn Mt cua

3.

CV

Chuyên viên

4.

DV

Dcinv
Trang: 3/20

STT

Thut ngfr/Yit tt

Y nghia

5.

HS

Hè,so

6.

GCN

Giy chirng nhn

7.

TTHC

Thu tue hành chInh

8.

5. NO! DUNG QUY TR!NH
5.1 Thành phân ho so':
Thành phAn h so là yêu ctu ctu vào cüa thu tiic "Cap Giy chfrng nhân chat
Iung an toàn k5 thut cho thit bj xp do, nM hoi và thit bi áp hrc nhâp khâu sfr
dung trong giao thông vn tãi" bao gm:
(1). Gity däng k kim tra chAt 1uçng an toàn k5' thut thi& bj nhp khAu
theo mu tai Phii hic III và bàn kê chi tit thit bj nhp khAu theo mu ti Phii hic
111.1 cüa Thông tu 35/201 1/TT-BGTVT;
(2). Bàn sao chip t? khai hang hoá nhp khAu có xác nhn cüa t chirc, cá
nhân nhp khAu;
(3). Bàn sao chiip hóa don mua ban hoc chirng tr tuo'ng duong;
(4). Tài 1iu gi9i thiu tInh nng k5' thut co bàn v thit bj nhp khâu cüa
Co si san xuAt (bàn chInh hoc bàn sao chip) hoc bàn dang k thông s k5 thut
thit bj nhp khAu do t6 chuc, cá nhân nhp khAu 1p theo mu t?i Phii 1ic 111.2
cüa Thông tu 35/20 1 1/TT-BGTVT;
(5). Bàn chInh giAy chtrng nhn chAt 1ucng (C/Q) cüa
d6i viii thit bj chua qua sir ditng nhp khAu.

Ca

s& san xuAt cAp

Trang: 4/20

5.2 So' d quy trInh
Lãnh do phèng

Bang kim viên

Ká tom

Can b TN và TKQ

Länh do Cyc

I2 Phãn cong

1. Nhp thông tin
tiëp nhn

thi 19

3.4.Nhpthông
tin bE sung
A

3 ThI9thm
dlitisc

1ôngdng9

'Ii

KhOngdng9

Bósung
Dóng
(3.1 Y&i
cub6
stmg)

I

___
'jj'
ngti:l
_______

___

V

___ 6.Phê 1[4.
duyt

5.Xt
duyt

('__
_Yuu
sung
(

S

3.3.Th0ngba0b6
sung thông tin

( 12.X
dst tir dtôi

5'

7. X.ácnhn
dngdâu
5

p

_*8Yucu
nGplei±l

Xácnhn
nCplphi

5%

1O.Trak&qua)4

/

5.
o

A

.5

13.DOng 1
diuvt'in
ntrchiI-,
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M6 tã các bithc quy trinh
T chic/cá nhân thirc hin vic nôp h so truc tip ti B phn mOt cra hoc giri
qua thr&ig buu chInh tâi B phn mt cra. Can B TN&TKQ (Can b van phong) kim
tra tInh dy dU, hcip 1 cüa b h6 so giy.
Kt qua kim tra h so có 3 tnzing hcp:
+TH1: Tu chM tip nhn h so thi Can b TN &TKQ thirc hin phài nêu rO 1
do tir chi theo mu s 03 - Phiu tr chi tip nhân giãi quyt h so. K& thüc qua trinh
giái quyt h so.
+ TH2: H so chua dy dü, chua chInh xác theo quy dinh thi Can b TN&TKQ
huâng dn T chirc/cá nhân b sung, hoàn thin h so mt 1in dy dü, chInh xác. He
thong MCDT h trçl Can b TN&TKQ chirc nAng 'Huâng dn thu tiic' d nhp ni dung
huOng dn b sung h6 so và In phiu theo mu s 02 Mu phiu yêu cu b sung, hoàn
thin h so.
+ TH3: Ding tip nhn h so, qua trinh giài quy& h so duqc thrc hin theo cac
buâc tin hQc hóa nhir mô tá dixâi day:
Biroc

Ten buoc

Di tu'Q'ng
thyc hiçn

Mo ta

H so np trrc tip d có dÀy du, hcip l.
H thng MCDT h trçl Can b TN&TKQ
quãn l' h so Tiép nhn trrc tip:
Tip nhn lAn dAn Them mài h so:
- Nhp thông tin them mâi h so tip nhn
+ Nhp các thông tin chü h6 so, ngui np
h so, thành phAn h so
+ Liia chQn các hlnh thic tra cru trang thai Can b
Nhp thong
.
TN&TKQ
'S
ho so, các thong báo qua e-mail, sms tren
tm tiep nhn,
h tMng.
+ Lira chn djch vi buu chInh cong ich d
.

trá k& qua.
- Sau do Can b TN&TKQ th%rc hin hru
H so d tip nhn thi h tMng sinh ma h
so và ma tra cCru h so, Can b TN&TKQ
thuc hin In "Giy tip nhn h6 so và hen
trá kt qua" theo mk s 01).

Trang: 6/20

Bwc

Ten btroc

Mo ta

Bôi tu'on
thirc hiçn

Can b TN&TKQ th%rc hin thao tác bàn
giao h so len phàng chuyên mon. Khi do:
- 1-Ic th6ng tao và in Si theo dOi h so (theo
mu 06)
- H thng tao và in Phiu kim soát qua
trmnh giài quyt h6 so (theo mu s6 05)
- H th6ng chuyn h6 so dn Lnh dao
phöng d phân cOng thi 1.

2

Phãn cong
thi i

LAnh dao phông vào danh sách các h so
Länh dao
dang ch phân cong thii 1 va cho phép
thirc hin phân cong thi 1 dn Can b th%i PhOng
H th6ng h tro Phãn cong thii 1 laj
Can bO thi l/ DAng kim viên phông
chuyên mon thrc hin thm djnh h so. He
thng hin thj danh sách h6 so Thi l. Mi
h so h th6ng cho phép xem thông tin dy
dü cUa h6 so, näng dánh giá cac thành phn
h so (dat, khOng daO, xem tin trInh, nht
k sra di Va h trci chuyn két qua xir l'
vài3 tnrà'nghcip:

- Till h so c.n b sung thi giri yeu cu b
Thi,i 1', th.m sung
3

dinhhso

Dâng kim
-TH2hsokhongdtthisonvAnbântir viênthni
dnih
chM d dè ngh ttr cMi giái quyt h so
- TH3 h so dat thl soan GCN d d nghj
xét duyt M so
D& vài h6 so qua han giâi quyt, trong thi
hn chm nht 01 ngày trixàc ngày ht hn
giãi quyt h so phãi thông báo b.ng van
bàn cho B phn Mt cCra và gUi vAn bàn
xin li t chüc/cá nhân, nêu rö l' do qua
han, thii gian d nghj gia han trà kt qua
theo mu s 04 - Mu phiéu xm li và hçn
Trang: 7/20

Bu'óc

Ten bu'c

Mo tã

Dôi tu'qng
thuc hiCn

lai ngày trà kt qua. Vic hen laj ngày trã
kt qua duqc thrc hiên không qua môt lan.

3.1

32

3.3

Yêu cu b
sung

Xét duyt
YCBS

Trã thông
báo yêu cAu
bt sung

H thng h trçr Can bO thi l' cong vic
A
A
yeu cau
bo
sung d nhp thông tin: Can cir
b sung, Tài 1iu b6 sung, thri han b sung.
H thng Tao và In thông báo b sung
A
chuyen yeu cau b6 sung v Bô phân mt
cira.
T chüc/cá nhãn nhn yeu cAu b6 sung tr
B phân mt cra. H thong h trcl Bô phn Däng kim
viênthm
mt cra phát hành yêu cu b sung qua:
djnh
mail, sms, profile trên h thng, chuyn
phát nhanh .. . tài t chCrc/cá nhân (theo
hinh thirc dA dang k).
T6 chCrc/cá nhân hoàn thin h so theo yêu
cu và thrc hin vic Np b sung h so,
h so b sung ehuyn dn Lath dao Phông
xét duyt.
H so sau khi ducc yeu cu b sung tir
chuyên viên thm djnh gCri len lãnh dao
Phông xét duyt:
Lãnh do
+ Dng thI chuyn cho b phn 1 cira trâ
Phàng
thông báo cho NLU.
+Không d6ng thi chuyn trã chuyên viên
thm djnh 1a•
H thng h trc can bO TN &TKQ trâ
thông báo yêu câu b sung cho T chrc/cá
nhãn bang các hmnh thüc nhn két qua dà Can bo
dang k ban du. H th6ng h trcl B phn TN&TKQ
mt ci'ra phát hãnh yêu c.0 b sung qua:
mail, sms, profile trén h thng, chuyn
phát nhanh .. .tài t chrc/cá nhãn.

Trang: 8/20

BLrYc

34

Ten btroc

thA
tin b sung
IsTh

Y

Mo ta

Dôi tu'olig
thuc hiên

Can b TN&TKQ nhp thông tin b sung
h6 sc.
-H thng hin thi danh sách h sa chi b
sung.
- Cho phép cp nht các thông tin b sung
Canbo
.
A
khi to chuc, ca nhan bo sung day du các
TN&TKQ
thông tin, giây to can thiêt.
- Chuyn xir l dn chuyên viên.
- In li phiu Giy tiép nhn h scY và hen
trã kt qua.
- H trçi thông báo T chirc/cá nhân dà
nhn tip nhn h so sung.

4

5

iM nghj xét
duyçt

Xét duyt

H th6ng h trcY Can b thii 1 thrc hin
Däng kiem
vic Nhp kt qua xü 1 (GCN) và Nhâp
. vientham
•
A
.x
kien. Sau do cho phép chuyen Ho so len
LAth dao phông xét duyt.
H thng hin thi danh sách h so cAn xét
duyt. H thng h trcl Lath dao phông
thrc hin vic xét duyt h6 so (xem tin
trinh thy 1, thAnh phAn h6 so, kt qua xir
1' là GCN dA son, chuyn kt qua xét unh dao
duyt):
phOng
- Till không dng xét duyt thi thirc hin
thao tác 'Yêu cAn thAni djnh lai' h so
chuyn v bizOc 'Thy 1, th.m dnh h6 so'.
- TH2 dng xét duyt thi thrc hin thao
tác 'Xét duyt' h so chuyn len LAnh do
Cyc th%rc hin brnrc Phê duyt GCN.

Phê duyt
6

H thong hin th danh sách h so cAn phê
duyt. H th6ng h trçi LAnh dao Cyc thi1rc LAnh do
Ctic
hin vic phê duyt h so (xem tin trinh
thu l, thành phAn h6 so, kt qua xr l là
GCN da so?n, chuyn k& qua phê duyt):
Trang: 9/20

Buyc

Ten buoc

Dôi tu'ong
thu'c hiên

Mo ta
- TH1 không dng phê duyt thi thirc hin
thao tác 'Yêu cu xét duyt iai' h6 so
chuyn v buOc 'Xét duyt GCN'.
- TH2 d*ng y" phê duyt thi thrc hin thao
tác 'Phê duyt' (h trçl k s6) h6 so chuyn
v B phãn mt cira thuc hin buàc Xác
nh3n dong dAu GCN.

Xác nhân
dóng du

8

Yêu cu
l phi

Xác nhan
thu phi

Trã kêt qua
10

choi

H th6ng hin thj danh sách h6 so thrc hin
vic xác nhn dóng d&u. H thong h
Can b TN&TKQ thrc hiên vic xác nhn
dong dâu GCN (xem tiên trinh thi l, thành
phn h6 so, kt qua xr l là GCN d k, tãi
GCN dà dóng du..).

c

bô

TN&TKQ

Can bO
H thOng h trcl Can bO TN&TKQ th%rc
'1&TKQ
hin L.p thông báo yeu cu np i piii va
gri thông báo np l phi cho TO chüc/cá
nhân (theo hInh thc d kra chQn).
H thOng hin thj danh sách hO so thirc hin
vic xác nhn thu phi. He thOng hO trçi K
toán th%rc hin vic xac nhn thu phi hO so
(các hinh thirc thu phi: trrc tip tai BO phn
1 cra, Thanh toán trrc tuyn chuyn
khoãn, Hóa don din tr).

K toán

H thOng hO trg Can b TN&TKQ cüa phát
hanh thông báo trã kt qua qua: mail, sms, Can bô
profile trên h thOng, chuyM phát nhanh TN&TKQ
toi tO chirc/cá nhân (theo hmnh thi'rc dA
dängk).

H thOng hO tro' Can b th%1 l thrc hin DAng kim
Nhp kt qua xi'r l (Van bàn tü ch6i theo viên thm
..
mâu so 03 -Phiêu tr chôi tiep nhn giãi dnh
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A.

Bu'o'c

Ten burc

Doitu'o'ng
thic hiçn

Mo ta
A

A

•

A

A

quyet ho se). Sau dO cho phep chuyen Ho
sci len Lãnh dao phông xét duyt.

12

H thong hin thi danh sách h sa c.n xét
duyt. H thng h trçl Lành do phông
thrc hin vic xét duyt h sci (xem tin
trmnh th%1 1, thành ph.n h6 sci, k& qua xr
1 là VAn ban tir chi d son, chuyn kt
Lanh do
Xét duyet tu
qua xét duyçt):
phong
chot
- TH1 không dông xét duyt thi thrc hin
thao tác 'Yêu cu thm djnh li' h s
chuyn v buâc 'Thi l', thm dinh M sa'.
- TH2 d6ng xét duyt thi thuc hin thao
tác 'Xét duyt' h si và thuc hiên buOc Phê
duyt vAn ban tr cMi.
Xác
dóng dau

13

VäI

choi

H tMng hin thj danh sách h s th%rc hin
vic xác nhn dong dAu. H thng h trcY
Can b TN&TKQ thrc hin vic xác nhan Can b
dóng du vAn bàn tr ch& h si (xem tin TN&TKQ
trmnh thi 1, thành ph.n h sci, kt qua xü
1 là vAn bàn ttr cMi dA k, tãi vAn bàn th
cMi dA dóng du...)
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6. LUAU TRIX
STT

Tài 1iu Iuu trfr

1

H sa d& nghj giái quy& TTHC

2

Giy ching nhân

3

Các van ban, tài 1iu lien quan

Trách nhim

PhOng Cong nghip

7. PHIJ LVC/ BIEU iiAu
Danh sách các mu
K hiêu mu

Ten mu

Mu s 01

Mu gi.y tip nhn h sc và hçn trà kt qua

Mu s 02

Mu phiu yeu cu b sung, hoàn thin h so

Mu s 03

Mu phiu tü chi tip nhn giãi quyt h6 so

Mu s 04

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

Mu s 05

Mu phiu kim soát qua trinh giãi quyt h so

Mu s 06

Mu s theo dOi h so

Trang: 12/20

1.

Mu s 01: Mu giy tip nhn h so'và hçn trã kt

qua

Chu k s ca T chCrc (nu là
biu mu din tr)

N1u s 01

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
DOc 1p - Tr do - Hnh phüc

BO GIAO THÔNG VN TA!
BQ PHAN TIEP NHAN VA TRA
KET QUA

Sr ........./BPTNTKQ

ngày

tháng

nám

GIAY TIEP NHN HO SO VA HN TRA KET QUA
Ma h so

B phn Tiép nhn và Trà k& qua
Tiép nhn h so cüa
DIa ch1
S6 din thoai:

Email

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

s6 lucmg h so

(bQ)

Thii gian giai quyét h so theo quy djnh là:

ngày

Thii gian nhQ.n h so.....gi.... phCit, ngay... thang ...näm
Th&i gian trâ kt qua giái quy& h so:... gRi..., phüt, ngày .... tháng....nam....
Dng k nhn k& qua ti:
A

•A

AA

Vào So theo dOi ho so, Quyen so

NGUI1I NQP HO SO
(Kjvaghir6hQtên)

A

So thu tr

NGU1I TIEP NHN HO SO
(Kj và ghi rö hQ ten)
(Cht Ig so cãa Ngwöi tip nhn ht sa nlu là biOu mJu
a'in tz)

Trang: 13/20

Ghi chá:

- Truàng hap chua thi& lap dtrc H th6ng thông tin mt cCxa din tCr, GiAy tip nhn và hn trá kt qua
duçic 1p thành 2 lien; mt lien giao cho t6 chüc, Ca nhan np h sa trong tru&ng hap np trc tiép, np qua djch
viii biru chinh cong Ich theo Quyt dlnh so 45/2016/QD-TI'g; mOt lien chuyn kern theo Phiu kiêm soát qua trinh
giãi quy& hO sa và duqc km ti Trung tam Phiic v hành chmnh cOng/B phn Mt cCra;
- TO chc, cá nhân cO th däng k' nhn kt qua ti B phn MOt c&a hoc ti nhà (trV sâ tO chc) qua djch
vçi buu chinh.

Trang: 14/20

2.

Mu s 02 Mu phiu yêu can b sung, hoãn thin ho so,
Ch ky s6 cCja T6 chCic
(nu Ia biu mu diên tCr)

Mau so 02

B GIAO THÔNG VN
TA!
BQ PHAN TIEP NHAN vA TRA
KET QUA

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM
Dc lap - Tir do - Hanh phüc

S6........./HDHS

ngày

tháng

nárn

PHIEU YEU CAU BO SUNG, HOAN THIN HO SO

HscicUa
NOi dung yêu cu giái quyt
Dia chi

S6 diên thoai

Email

Yêu cu hoãn thin ht sci gm nhng ni dung sau:

2
3
4

L do:
Trong qua trInh hoàn thin h s nu có vInrng mac, Ông/Bâ lien h vâi
d &rçlc huàng dn.I.
thoai

s din

NGU1! HU'ONG DAN
(Kvàghirohp1en)
(Chit h sd cza Ngteôi hithng dJn nlu là biu mu
din tz)

Trang: 15/20

3.

Mu s 03 Mu phiu tñ' chi tiêp nhân giái quyt h so
Chft ky s6 cCia T6 chc (néu là
biéu mu din tr)

B() GIAO THÔNG V4N TAI
B PHAN TIEP NHN vA TRA
KET QUA

S6:

Mãu so 03

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIET NAM
Dc Ip - Tw do - H0nh phüc

/BPTNTKQ

, ngày......tháng

nám

PHIEU Tf CR0! TIEP NHN GIAI QUYET HO SO
BO phn Mt cra
Tiép nhn h so cüa
Djacl*
S6 din thoai:

Email'

Ni dung yêu cu giai quy&
Qua xem xét, BQ phn Tip nhn và Ira k& qua thông báo khong tiép nh.n, giài quy& M so nay vôi ly do
ci th nhu sau:

)(in thông báo cho Ong/Bà duçic biét và thc hinJ.

NGU1I NOP HO so
(Kj và ghi r5 hQ ten)

NGUfl TIEP NHN HO SO
(Kjvaghiröhpten)
(Chu kj so cña Ngu&i tiOp nhçn hO so' nAzi là biAu
mdu din tt)

Chi ch,: Trueing hcip chua thiét 1p duçic H thong thông tin mOt cCra din tfr, Phiéu duqc 1p thành 2 lien;
mt lien giao cho t chrc, cá nhân np h so trong tnr1ng hçp np trtrc tip, np qua dich vi biru chinh cong ich
theo Quyét djnh so 45/2016/QD-TTg; mt lien duçic liru ti Trung tAm Phic vv hành chInh cOng/B phn TiOp
nhn và TrA kOt qua.

Trang: 16/20

4.

Mu s 04 Mu phiu xin 1i Va hçn Ii ngày trá kt
Ch k

qua

s6 cia T6 chCrc (nu là biu
mu din t)

BQ GIAO THÔNG VAN TA!

S6:

/PXL-

Miu so 04

CONG HOA XA HOt CHU NGHiA V!T NAM
Dc Ip - T do - Hanh phuc

ngày

tháng

näm

PHItU XIN LOI VA HEN LI NGAY TRA KET QUA
Kinh gri
Ngày...tháng. .,näm..., (ten co quan, don vi) tiép nhn gui quyét h6 so d8 nghi gui quyét thi tic hinh
chinh (ten thñ tuc hành chinh,) cia Ong/Ba/T6 chcxc); m s&
Thii gian hen trà k& qua giai quyét h6 so:

gi?..., ngay....thang...nm...

Tuy nhiin den nay, (ên co quan, don vi) chua tn két qua giai quyet h so cia Ong/Ba/T6 chirc ding thii
han quy djnh ghi trin Giey tiep nhn h6 so và tth ket quWBiin nhn h8 so. 14 do:...
Sr chm tn6 nay da gay phièn ha, tn kern chi ph!, cong sue cia Ong/Ba/T6 chfrc.
ngay

'tên ca quan, don vV xin 161 Ong/Ba/T6 chcxc và s tth k& qua giài quyét h so cho Ong/Ba/16 chCrc vào
thing ... nm
Mong nhn duçic s,r thông cam cia Ong/BatT6 chtrc vi sr chm tr6 niy./.

THU TRUÔNG CO QUAN, DON Vj
( và ghi r6 ho ten)
(Chit k$ sá cia Thñ trwáng co' quan, doii vi nlu là
biu mJu din tr)

Trang: 17/20

5.

Mu s

Chit k

05 Mu phiêu kim soát qua trInh giãi quyêt ho so'

s6 cCa T6 chrc (nu là biu

Man so 05

mu diên tü)

BÔ GIAO THÔNG VAN TAI
BO PHAN TIEP NHAN vA TRA
KET QUA

S6:

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc lap - Tu do - Hanh phüc

/BPTNTKQ

ngày

/háng

nám

PHIEU KIEM SOAT QUA TRINH GIA! QUYET HO so
Ma s6 h so'
Co quan (bO phn) giái quy& h so
Ca quan phti hçip giài quyét h so
THUI GIAN GIAO, NHAN

TEN CO QUAN

QUYETHOSO(Tru&c
hen/dung hn/qua han)

CHU

. . .gii. . .phüt, ngày... tháng...
nàm.

1.Giao:

Ngrèi giao

Ngu'ô'i nhân

Trung tam Phc vIi hành
chInh congfB phn Tiép nhn
và Trà kt qua

2. Nhân
1.Giao:
2. Nhn:
1.Giao:
2. Nhn:

...gRi...phüt,

ngày...

tháng...

nàm....
Ngu*i giao

Ngu*i nhn

...gii...phüt, ngày... tháng...
näm....
Nguàri giao

Ngu'ài nhn

Trang: 18/20

1. Giao:

2. Nhn:

...gi&.. .phüt,

ngày...

thang...

nam.
Ngu*i giao

Nguôi nhãn

Trung tam Phic vçi hành
chinh công/B phn Tiép nhn
và Trá k& qua

Ghi chá:
- Tnrng hop hi so duçic chuyn qua djch v b.ru chinh cong ich theo Quyt djnh So 45/2016/QD-T1'g thi
thcyi gian giao, nhân hO so và viec k' nhân thE hiên trong hóa don cOa co quan Buu chInh;
- KEt qua giai quyEt hO so do ben nhn nhp thông tin! ghi khi nhn bàn giao hO so.
- Trumg hop H thOng thông tin mOt cCxa din tir chua vn hành, ngui giao và ngu&i nhn phai k và ghi
rO hç ten. Khi H thOng thông tin mt cra din tr d vn hành, VIC luu vEt &rçcC thrc hin tr dOng va thE hin
trén mu phiEu din tr

Trang: 19/20

6.

Mu s 06 Mu so theo döi ho s
Mu so 06

B G!AO THÔNG VAN TA!
BQ PHAN TIEP NHAN VA TRA
KET QUA

S&

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tu' do - Hnh phuc

/ BPTNTKQ

ngày ......tháng ......nám ......
SO THEO DO! HO SO

C
Ten thu Ten t DIa chi,
quan chü
tc hành chüc, So diçn
Nhn
tn giãi
chinh
Ca nhân tho0i
ho sa
quyt

STTMä h
So.

1

2

3

4

5

6

Nhn Va Trã kt qua
Phwong
Hçn trã Trã kt
thfrc nhân K nhân
kt qua qua
kt qua
7

8

10

11

Ghi c/la: S6 theo dOi h sci disccc Ip theo tirng linh vijc hoc nhóm ITnh vrc ti Bô phn MOt c1ra

Trang: 20/20

12

