BO GIAO THÔNG VN TAT
cuc BANG KIEM VIT NAM

QUY TRINH
Kièm itjnh và chá'ng nhçmn chit Iu'çtng an bàn kj thuIt vàphbng ngira ô
nhiêm môi trithng cho công-te-no, may, vIt lieu, trang thiêt bj sfr ding c/ic
thu biên trong c/il 4w, 1p rap, nhIp khu, sd'a chfraphyc hi, hodn cdi.
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1. MUC DICH
Quy trInh nay quy djnh thng nht trInh ti, thu tiic và phân cong trách nhim
cong chrc, viên chrc trong vic tip nhn và giài quyt các van bàn dn lien quan
ti "Kiêm djnh và chdng nhçmn chit 1w9ng an toàn k9 thuçlt và phbng ngfra ô
nhilin môi trtthng cho cong-fe-no', may, v?It 1&u, trang thief bj sü' dyng cho tàu
bkn trong chl 4w, kp rap, nhip khu, sfra chü'a phyc hi, hodn cdi " ti b
phn mt ccra.
2. PHAM VI AP DUNG
2.1. Quy trInh nay duçc áp ding di von di vth cc quan, to chüc, cá nhân
CO lien quan dn Thông tis 40/2016/TT-BGTVT - Quy djnh v dang kim tàu bin
Vit Nam.
2.2. Phông Cong nghip là don vj có trách thim giñp Ciic trithng to chirc
thirc hin quy trInh nay.
3. C SO PHAP L - TA! LIEU THAM KIIAO
- Thông ti.r 40/2016/TT-BGTVT - Quy djnh v dang kim tàu biên Vit Nam.
- Quyt djnh 656/QD-DKVN Ban hành quy ch t chirc, hoat dng cüa Bô
phn Mt ccra (B ph.n tip nh.n vã trã k& qua giãi quyt thu tiic hành chInh)
theo CY ch mOt cüa, mOt ccra lien thông trong giãi quyt thu tVc hành chInh t?i
Cue Dàng kim Vit Nam.
- QCVN 21:2015/BGTVT - Quy chun k thut quc gia v phãn cp và
dóng tàu bin vO thép.
- QCVN 64:20 1 5/BGTVT - Quy chun k thut quôc gia v kiêm tra san
phm cong nghip dung cho tàu bin.
- QCVN 65:20 15/BGTVT - Quy chun k5 thut quc gia v dánh giá näng
hrc c sä ch tao và cung cAp djch vui tàu bin.
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4. THULT NG, DjNH NGBIA vA VIET TAT

STT

Thut ngfrfVit tt

Y nghia

1.

HS

Hôscy

2.

GTVT

Giao thông vn tãi

3.

VT-ATGT

Vn tãi — An toãn giao thông

4.

TN&TKQ

Tip nhn và trà kt qua

5.

MCDT

Mt cüa din tCr

6.

TH

Trutmghp

5. NQI DUNG QUY TRINH
5.1. Thành phn h so
Thãnh phn h so là yêu cu du vào côa thu tic "Kim djnh và churng nhn
chat luçmg an toãn k5 thut và phông ngira o nhim môi tnràng cho công-te-nci,
may, 4t lieu, trang thit bj sü dung cho tàu bin trong ch tao, 1p rap, nhp khu,
süa chüa phc hi, hoán cái "bao gm:
(1) 01 (mOt) giy d ngh theo Mu s 09 tai Phi 1itc ban hãnh kern theo
Thông tix 40/2016/TT-BGTVT - Quy djnh v däng kim tàu bin Vit Nam.
(2) 01 (met) b h so k)7 thut (ban chInh), bao gm thông s k thut Va CC
báo cáo kim tra, thu công-te-no, may, v.t 1iu, trang thit bj.
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5.2 S d quy trInh

Can b TN vã TKQ

Lãnh do phong
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Ph ancông —
i
,

KhongdOng''
3.4.Nhpthông
tin bO sung

3.ThiIhso
thrc hiçn kiem iia

£

Không dng

Bôsung
Dn gy
3.L Yeu
cAu bistnig
-,

,. V
1Lf
nghjt

____

_____

4. Dêng —* 5. Xét
duyet

_______ 6. Phê
duyt

,I
Yeu

1 bosg
,

r

Dông

3.3.Thongbaobô 4
sung thông tin

12 X

(

7. Xnhn

—*8.YucAu __
npIphJ

Xacnhn
npIphl

(

10. Trak&quã

A

I

5

l3.fng
dAuvn
bóntzch,

Trang: 5/21

5.3. Mo tã các buc quy trInh
T chic/cã nhan thrc hin vic np h so trrc tip ti Bô phn mt cira hoc giri
qua dung buu chIn tài B phn mt cra. Can Bô TN&TKQ (Can b van phong) kim
tra tinh dy dü, hqp l cüa bO h so giAy.
Kt qua kim tra h so' có 3 tnthng hcp:
+TH1: Tr chi tip nhn h so thI Can b TN &TKQ thirc hin phãi nêu rO l
do t11 chi theo mu s 03 - Phiu tt'r chi tip nhn giãi quyt h so. Kt thüc qua trInh
giãi quyt h so.
+ TH2: H so' chua dy dü, chtra chInh xác theo quy djnh thj Can b TN&TKQ
htrOng dn T chirc/cá nhân b sung, hoàn thin h so mOt 1n dÀy dü, chinh xác. H
thng MCDT h trç Can b TN&TKQ chrc näng 'Huóng dAn thu tiic' d nhp ni dung
huOng dAn b sung h so và In phiu theo mAu s 02 MAu phiu yêu cÀu b sung, hoàn
thin h so'
+ TH3: Dng tip nhân h so, qua trinh giâi quyt h so ducic thirc hin theo các
buOc tin h9c hóa nhiix mô tã dixOi day:
Btroc Ten broc

Mo ta

Doittrong
thirc hiçn

H so np trirc tip dã có dÀy dü, hop 1.
H thng MCDT h trçl Can b TN&TKQ
quãn l h so Tip nhn trrc tip:
Tip then lAn dAu Them mâi h so:
- Nhp thông tin them mOi h so tip nhn
+ Nhp các thông tin chU h so, ngiRii np
Nhp thong
tin tiep nhn

Cánb
. TN&TKQ
+ Lra chon cac hInh thuc tra cüu trang thai

hso,thànhphAnhso

ho so, các thông báo qua e-mail, sms trên
h thng.
+ Lra ch9n djch vv buu chInli cong Ich d
trã kt qua.
- Sau do Can bô TN&TKQ thuc hién km
H6 so dA tip nhn thI h thng sinh ma h
so và ma tra cüu h so, Can b TN&TKQ
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Biroc Ten bu'tyc

Mo tä

Dôi tu'ong
thirc hiçn

thrc hin In "Giy tip nh.n h so và hen
trâ kt qua" (theo mu s 01).
- D6i vOi nhttng h so c.n np phi thm
djnh can b tip nh.n thông Mo np phI tâi
NLTF.
Can b TN&TKQ thuc hiên thao tác bàn
giao h so len phàng chuyên mon. Khi do:
- H th6ng tao và in S theo döi h so (theo
mu 06)
- H thng to và in Phik kim soát qua
tr'mh giãi quyt h6 so (theo mu s 05)
- H thng chuyn h so dn Lnh dao
phàng d phân cong thi 1.

2

Phân cong
thu i

Lãnh dao phông vao danh sách các h6 so
dang chi phân cong th l và cho phép Lãnh dao
thirc hin phãn Cong thi 1 dn Can bO thy Phông
1 .
H thng h trçl Phân cong thy 1 laj

3

Thy 1, xem
xét ho so,
thixc hin
kim tra

Can bO thy 1/ dang kim viên phông
chuyên mon thyc hin xem xét h6 so. He
tMng hin thj danh sách h so Thy 1. Mi
h so h th6ng cho phép xem thông tin dy
dü cüa h so, näng dánh gin các thành phtn
h6 so (dat, khOng dat), xem tiên trinh, nit Däng kiêm
k sa d6i va h trc chuyk k& qua xi 1 viên kiêm
tra
vâi 3 tnräng hqp:
- TH1 h so cn b sung thi gi'ri yeu cu b
sung
- TH2 ha so không dt thI soan van bàn tr
chai d d nghj tr ch6i giài quyt h6 so
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Bithc Ten bthc

Mo ta

Iitirçng
thirc hiçn

- TH3 h6 sci dt thl thi thrc hin các biràc
kim tra phü hcip Thông tu.
+ Nu kim tra không dt thi son van bàn
tr ch6i d d nghj tr chM giài quyét h so
trinh len truâng phông.
+ Nu kMm Ira dat yêu cu c&p GCN thi
soan GCN trinh len truâng phàng
D6i vài h so qua hn giãi quyt, trong thii
han chm nMt 01 ngày truOc ngày ht han
giãi quyt h so phái thông báo bang vAn
bàn cho Bô phn Mt cüa va giri vAn bàn
xin li th chc/cá nhân, nêu rO l do qua
han, thôi gian d nghj gia han trA kt quA
theo mu s6 04- Mu phiu xin li vA hen
lai ngày trã kt quA. Vic hen 1aj ngAy trA
kt quA ducic thrc hin không quA mt ln.

3.1

i
ieucauuo
sung

H thong h trq Can b thi 1 cong vic
yeu cAu b6 sung d nhp thông tin: CAn cCr
bO sung, TAi 1iu bO sung, th&i han bO sung.
H thOng Tao vA In thông báo bO sung
chuyn yêu cu bO sung v B phn mt
cua.
D
TO .chc/cá nhân nhn yêu cu bO sung tü
B phn mt cra. H thOng ho trci B phn
Ira
mt cira phAt hành yêu cu hO sung qua:
mail, sms, profile trén h thOng, chuyn
phAt nhanh . . tài tO chCrc/cá nhAn (theo
hinh thirc da dAng kg).
TO chrc/cA nhAn hoàn thiên hO so theo yêu
cu vA thuc hiên vic Nôp bO sung hO so,

k
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Bthc Ten buorc

D&ttrçng
thc hiçn

Mo ta
h sa b sung chuyn dn Lânh dao PhOng
xét duyt
H sa sau khi duge yêu cAu b6 sung tir
DAng kim viên kim tra gri len lnh dao

3.2

Xét duvt
YCBS

Phông xét duyt:
.
Lânh dao
.
.
+ Dong ythi chuyen cho bQ phn 1 cua tra
Phông
thông báo cho
+Không d6ng thI chuyn trá dAng kim
viên xem xét
A

,

'a

3•3

Trathong
báo yêu cAu
b sung

H th6ng h trçY can bO TN &TKQ trá
thông báo yeu cu b sung cho T chCrc/cá
nhân bang các hinh thuc nhn ket qua dà Can bO
clAng k ban dAu. H thng h trcs Bô phn TN&TKQ
mt cira phát hành yêu cAu b6 sung qua:
mail, sms, profile trên h th6ng, chuyn
phát nhanh tài t chCrc/cá than.
. . .

P

A

A

A

A

Can bQ TN&TKQ nhp thong tm bo sung
h soc
-H tMng hin thj danh sách h s chi b
sung
A
Cho phep cp nhat câc thong tm bo sung
Canbo
P
A
A
khi to chuc, ca nhan ho sung day du các
TN&TKQ
thong tm, giay tci can thiet
Chuyn xü 1 dn chuyên viên
In Iai phiu Giáy tip nhn h6 sci và hçn
trã két qua.
P

A

A

A

-

A

~hA

iiii4) uiOflg

tm bô sung

-

-

H trq thông báo T chirc/cá nhãn dâ
nhntiépnhnh sb sung

-
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Btro'c Ten btrrc

4

5

Di tirçrng
thirc hiçn

Mo tã

B nghj xét
duyt

H tMng h trçl Can bQ thi 1 th%rc hin
Dng kiêm
vic Nbp kt qua xir 1' (GCN) va
,
vienkiem
kien. Sau do cho phep chuyen Ho so len
a
Lanh do phông xét duyt.

Xét duyêt

H thng hin thi danh sách h6 so cn xét
duyt. He th6ng h trçi Lath do phông
thrc hin vic xét duyt h so (xem tin
trinh thii 12, thành phn h6 so, kt qua xir
l là GCN d soon, chuyn kt qua xét
Lãnh dao
duyçt):
phong
- TH1 không dong xét duyt thi th%rc hin
thao the 'Yêu c.0 xem xét Ii' h so chuyn
v buóc 'Thi 1, xem xét h6 so và thirc
hin kim tra'
- TH2 dng xét duyt thI th%rc hin thao
tác 'Xét duyt' h6 so ehuyn len Lath do
Cic thrc hin buOc Phê duyt GCN

Phe duyçt
6

H thng hin thj danh sáeh h6 so cn phê
duyt. He th6ng h trçl Lanh do C%ic thirc
hin vic phê duyt h so (xem tin trinh
thi 1', thành phn M so, kt qua xi:r 1' là
GCN dã son, chuyn kt qua phê duyt): Lanh dao
- TH1 không dng phê duyt thi thrc
Cic
hin thao tác 'Yêu cu xét duyt 1i' h6 so
chuyn v bixOc 'Xét duyt GCN'
- TH2 dng phê duyt thI thrc hin thao
tác 'Phê duyt' (h trc k s) h so chuyn
v Bô phn mt cra th%rc hin buOc Xác
nh.n dong du GCN

Xác then
dong dâu

H th6ng hi&n thj danh sách h so thrc hin Can b
vic xác then dong du. H th6ng h trcl TN&TKQ
Trang: 10/21

Btro'c Ten biroc

IMitirçrng
thirc hien

Mo ta
Can b TN&TKQ thrc hin vic xác then
dóng du GCN (xem tin trInh th%i 1', thành
phAn h sci, k& qua xr l' là GCN ct k, tâi
GCN dA dóng du..)

8

Can 1,9
Yêu cu nôp H tMng h trçY Can b TN&TKQ th%rc
hin Lp thông báo yêu câu np 1 phi và
l phi
gi'ri thông báo np l phi cho T chrc/cá
nhãn (theo hinh thic dà lra ch9n).

Xác nhan
thu phi

Ira kt qua
10

Denghi tU
chôi

12

Xét duyt
ch6i

H thong hin thj danh sách h su th%rc hin
vic xác nhn thu phi. He thOng h trçl K
toán thrc hin vic xác nhn thu phi hO s
(cac hinh thrc thu phi: trirc tip ti Bô phn
1 cra, Thanh toán trirc tuy&i chuyn
khoàn, Hóa dn din tr)

K

toán

He thOng h trçl Can b TN&TKQ cira phát
hành thông báo trã kt qua qua: mail, sms, Can bô
profile trên h thOng, chuyn phát nhanh TN&TKQ
tài tO chirc/cá nhân (theo hmnh th(rc dã
dang kg).
He thOng h trçi Can bG th l thrc hin
Nhp kt qua xr l' (Van bàn tir chOi theo Däng kim
mu sO 03 -Phiu tü chOi tip nhn giái viên kim
quyt hO sa). Sau do cho phép chuyn Ho tra
sci len Lãnh do phOng xét duyt.
He thOng hin thi danh sách hO sa can xét LTh ic
duyt. H thOng h trq Lath do phOng phOng
thrc hin vic xét duyt hO sci (xem tMn
trInh thi l, thãnh phn hO si, kt qua xr
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Bithc Ten biwc

Doi ttrçvng
thic hiçn

Mo ta
1 là Van bàn tir chi d son, chuyn kt
qua xét duyt):
- TH1 không dng xét duyt thI th%rc hin
thao tác 'Yêu cu xem xét 1i' h so chuyn
v bixâc 'Thi 1', xem xét h6 so, thrc hin
kim tra'
- TH2 dng xét duyt thi thrc hin thao
tác 'Xét duyt' h so và Phê duyt vAn bàn
trchi

XAc
dong dau
13

"
chôi

H th6ng hin thj danh sAch h6 so th%rc hin
vic xác than dong dáu. He tMng h trç
Can b
Can bO TN&TKQ thrc hiên viec xAc pJ
dóng du van bàn tir ch6i h6 so (xem tin TN&TKQ
trinh thu l, thãnh ph&n h so, kát qua xir
l là vAn bàn tir chi dA ks', tãi vAn bàn tir
chi dA dong du..)
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6. LUEJ TRtJ
STT

Tài 1iu Iuu trfr

1

H s d nghj giãi quyt UHC

2

Giy ching nhân

3

Các van bàn, tài 1iu lien quan

Trách nhim

Phông Cong nghip

7. PHU LIJC/ BIEU MAU
- Danh sách các biêu rnãu:
K hiêu mu

Ten mu

Mu s 01

Mu giy tip nh.n h sci và hn trã kt qua

Mu so 02

Mu phiu yeu cu b sung, hoàn thin h sci

Mu s 03

Mu phiu tr ch6i tip then giãi quyt h6 so

Mu s6 04

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

Mu s6 05

Mu phiu kim soát qua trInh giãi quyt h6 so

MusO6

MustheodOihso
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Mu so 01: Mu giy tip nhân ho srvã hçn trá kêt qua

Chü ky' s cüa Ti ch(rc (néu là
biu mu din tr)

MusO1

BO GIAO THÔNG VAN iAi
BQ PHN TIEP NHA.N VA TRA
KET QUA
S&

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc lap - Ty do - Hanh phüc

/BPTNTKQ

ngày

lhang

näm

GIAY TIEP NHN HO S0 VA HEN TRA KET QUA
Ma ho so

BG phn Tiép nhn và Trà kt qua
Tiépnhnhsacüa
DIa ch1
So dién thoi:

Email

Ni dung yêu cu giai quy0t
Thành phn hO so np gOm:
I
2
3
4

SO luçlng hO sa

(be)

Thii gian giai quyt hO so theo quy djnh là:

ngày

Thii gian nhn hO s0.....gi1.... pht, ngày... tháng ...näm
Thii gian trà k& qua giai quy& hO so:... gii..., phüt, ngay .... thOng....nm....
Bang ky nhn ket qua tI:
Vào SO theo dOi hO so, QuyOn s&

SO thu tr

Trang: 14/21

NGU?1I NP HO SO
(KJvaghiröhQtên)

NGUäI TIEP NHN HO so
(Kjvàghi r5hQ lên)
hi kj so cia Ngitöi illp nhn hO s nlu là bilu m3u
din :t)

Ghichá:
- Tru&ng hqp chua thi& Ip due H tMng thông tin mt cfra din tü, Giy tip nhn vá hcn trá k& qua
duqc 1p thãnh 2 lien; mt lien giao cho t chuc, cá nhân nOp h s trong truông hctp nOp trrc tip, np qua dlch
vi buu chinh cong ich theo Quy& djnh s6 45/2016/QD-Ug; mt lien chuyén kern theo Phiu kim soát qua trinh
giai quy& h so và duc luu tai Trung tAm Phic v11 hành chinh cOngfB phn Mt cCra;
- T chüc, cA nhan có th däng k nhn két qua ti B phn Mt cCra hoc ti nhà (tr%I sâ t chCrc) qua djch
vij buu chinh.
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Mu s 02 Mu phiêu yêu câu bô sung, hoãn thin ho si
Ch k só cüa T chfrc
(nu là biu mu diên tr)

Mãu so 02

BO GIAO THÔNG VAN
TAI
BQ PH3N TIEP NH.4N vA TRA
KET QUA

S6:

/HDHS

CONG HOA XA HO! CIJU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hanh phüc
--

ngày

tháng

nãnl

PHIEU YEU CAU BO SUNG, HOAN THIN HO SY

H sa cüa
Ni dung yau cu giai quyét
Dja ch1
S din thoal

Emai1

Yu câu hoàn thin h sa gm nhftng ni dung sau:
1
2
3
4

L do:
thoai

Trong qua trInh hoàn thin h scr néu cO vuâng mac, Ông/Bà lien h vOi
dé duçic htrang dJnJ.

s6 din

NGUUI HUONG DAN
(Kjvaghir5hQtèn)
(C/I1 /çj sJ cza Ngwöi hwáng din nlu là biu mJu
din tz)
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Mâu s 03

Mu phiu tir chi tip nhãn giãi quyêt h

SO

Chft k so cüa TO chfrc (néu là
biéu mu diên tr)

BO GIAO THÔNG VN TM
BQ PHAN TIEP NHiN VA TRA
KETQUA

S&

Mãu sO 03

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - TV do - Hanh phüc

/BPTNTKQ

ngày

tháng

nan,

PHIEU TiJ' CHOI TIEP NHN GIAI QUYET HO SO
B phn Mt cra
TiOp nhn hO so cüa
Dja ch1
SO din thoi:

Email

Ni dung yêu cu giài quy0t
Qua xem xét, B phn Tip nhn và TM kOt qua thông báo không tiOp nhn, giai quyét hO so nay vâi 1 do
ci thO nhu sau:

Xin thông báo cho Ong/Bà duçrc biét và thc hini.

NGif1I NQP HO SO
(K và ghi r6 hQ ten)

NGU11 TIEP NHN HO SO
(K và ghi r5 hQ tê&
(ChI lg sé cãa Ngwài flIp nhn hd su nIu là bilu
mJu din tz)

Gb.! chá: Trung hp chua thiét 1p dirc H thOng thông tin mt ca din t, PhiOu duqc 1p thành 2 lien;
mt lien giao cho tO chrc, cá nhân np hO so trong trithng h9p np tri,rc tiOp, np qua djch vj buu chfnh cong ich
theo QuyOt dnh sO 45/2016/QD-T1'g; mt lien duc li.ru ti Trung tAm Phc vi1 hAnh chinh cOng/B phQ.n TiOp
nh.n và TrA két qua.
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Mâu s6 04

Mu phiu xin 1i và hçn 1i ngãy trã kêt

qua
Mau so£ 04

Cht k s cOa T6 chirc (néu là biu
mau dn tCr)

BQ GIAO THÔNG V4N TA!

S&

/PXL-

CONG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tu do - Hnh phüc

ngày

thang

nám

PHIEU XIN LO! VA HN L31 NGAY TRA KET QUA
Kinhg
Ngay...tháng.. .,näm..., (ten c quan don vi) tiép nhn gui quyét h so dè nghj giài quy& thU tic hânh
chlnh (ten thñ tuc hành chmnh,) cUa OngfBà/T chüc); m s&
Thai gian hen trâ két qua giai quyét h so:

gR..., ngay....tháng...nam...

Tuy nhiôn den nay, (ten cc quan, doii vi) chua trâ két qua giâi quyét h so cUa Ong/Bà/'r chüc dUng thñ
hn quy djnh ghi trên Giáy tiép nhn h so và trâ két quU/Bién nhn h so. L do:...
Sr chm tré nay dA gay phién ha, t6n kern chi phi, cong sCm cUa Ong/Bà/T chCrc.
ngày

(ten cc quan, don v;) xin li Ong/BaTi\S chCrc và se trà két qua giai quyét h so cho Ong/Ba/T chCrc vào
thang ... nm
Mong nhn duçic si,r thông cam cUa Ong/Ba/T chCrc vi s chm tré này./.

THU TRTSÔNG CO QUAN, DON Vj
(Kjvaghir5hQ ten,)
t'h In) sO cCca Thu trwóng cc quan, doin vj nlu là
biu mJu ditn tz)

Trang: 18/21

Mu s 05

Man phiu kiêm soát qua trInh giãi quyêt ho so

Ch€ k s cüa TS ch(rc (nu là biu
mu din tCr)

B GIAO THÔNG VAN TAI
BQ PHAN TIEP NHAN vA TRA
KET QUA

S6:

Mau so 05

CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIET NAM
Dc lap - Ty do - Hnh phüc

/BPTNTKQ

ngày

tháng

nám

PHIEU KIEM SOAT QUA TRINH ciAt QUYET HO SO
Ma s6 h6 sr
Ccx quan (b phn) giái quy& h s0
Ccx quan ph6i hcxp giai quyét h scr
THfl GIAN GIAO, NH4N

TEN CO QUAN

QUYETHOSO(Triroc
han/dung hen/qua hOn)

CHU

..giô.. .ph'it, ngày... tháng...
nàm....

1.Giao:

Ngu*i giao

Ngu'ôi nhãn

Trung tam Phc vi hành
chmnh cong/B phn Tip nhn
vàTrá két qua

2. Nhân
1.Giao:
2. Nhn:
1. Giao:

ngày...

tháng...

näm....
Nguài giao

Nguài nhân

...gix...phüt, ngày... tháng...
nam....

Trang: 19/21

2. Nhn:

1. Giao:

2. Nhn:

Nguài giao

.g

..phüt,

Nguôi nhãn

ngày...

thông...

näm...
Ngu'oi giao

Ngu*i nhãn

Trung tam Phc vii hành
chinh công/B phn Tip nhn
và Trà k& qua

Ghi chü:
- Trtrông hp h sa duçic chuyn qua dlch vi bru chInh cong Ich theo Quy& dlnh s6 45/2016/QD-T1'g thI
thOi gian giao, nhãn h& so và vic k nhân th& hin trong hóa don cOa c quan Buu chinh;
- Kt qua giai quyt h6 so do ben nhn nhp thông tin! ghi khi nhn bàn giao h6 so.
- TruOng hçip He thong thông tin môt cCra dién tCr chua vn hành, ngui giao và ngi.thi nhn phai k và ghi
rO hçi ten. Khi H th6ng thông tin mit cCxa din tü d vn hành, vic km v& duçic thirc hin tir dng và th hin
trên mu phiu diên ti'r

Trang: 20/2 1

Mu s 06

Mu s theo döi ho so
Mau so 06

B GIAO THÔNG VAN TAI
130 PHAN TIEP NHAN vA TRA
KET QUA

S6:

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - T do - Hanh phüc

/ BPTNTKQ

ngày ......thang ......nám ......

sO THEO DOI HO SO
Ten thu
Ma ho
STT
tVc hành
s
chInh

2

3

Co
Ten to DIa chi,
quan chü
chüc, s din
Nhn
trI giãi
cá nhân thoi
h so
quyt
4

5

6

Nhn và Trã két qua
Phu•flg
Hen trã Trã kêt
thüc nhãn K nhãn
kt qua qua
kt qua
7

8

10

11

Ghi chá: S theo dOi h sci duçic Ip theo trng lTnh vl.rc hoc nhóm linh vrc ti Bô phan Mt cüa

Trang: 21/21

12

