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Van phông
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•

•
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I

THEO DO! TINH TRI?ING S11'A DO! (flnh 1ring si'a di so vO'i bàn trwO'c dó,
Trang

Htng mic sfra di

Tom tt ni dung sfra di

Trang: 2/11

1. MVC DICH
Quy trInh nay quy djnh thng nht trInh t1r, thu tiic và phân cong trách nhim
cong chirc, viên chcrc trong vic th.m dnh thit k các loi ô to san xut, 1p rap
thuc di tucing cüa Nghj dnh s 116/2017/ND-CP ngày 17 tháng 10 nàm 2017 cüa
ChInh phü (sau day gi tt là Ngh djnh 116).
2. PHIM VI AP DVNG
Quy trInh nay áp ditng cho Trung tam thir nghim xe ca gii (VMTC) trong vic
th6 djnh thi& k các loi ô tO san xut, 1p rap thuQc dôi tuçmg cüa Nghj dnh 116.
3. CO SO PHAP

- TAT LIEU THAM KHAO

- Ngh djnh s 1 16/2017/ND-CP ngày 17/10/2017 cüa Thu tung chInh phü quy
dnh v diu kin san xut, 1p rap, nhp khu và kinh doanh dch vi bào hành, bão
duoiigôtô;
- Thông tu s 25/2019/TT-BGTVT ngày 05/07/2019 cüa B tru&ng B giao
thông vn tãi quy djnh v kim tra chat 1ticing an toàn k5 thut và bào v mOi triRrng
trong san xut, 1p rap ô to;
- Các tiêu chun, quy chun k5 thut và các quy dnh có lien quan.
4. THUIT NGC], D!NH NGHiA VA VIET TAT
STT

Thut ngfr/Vit Mt

Y nghia

1.

HSTK

Hsathi&k

2.

NLTT

Ngi.thi lam thU tic

3.

TN&TKQ

Tip nhn và trâ kt qua

4.

MCDT

Mt cUa diên tir

5

GCN

Giy chUng nhn thm djnh thiM k ô to thuc
di tucmg cUa Nghi djnh 1 16/2017/NE-CP

6.

VMTC

Trung tam thU nghim xe co giâi

7.

TMBV

Thuy& minh và bàn ye trong h so' thi& k

8.

YCBS

Yêu cu b sung

9.

DKV

Dang kim viên thm djnh h so' thit k

10.

BBTDTK

Biên ban thm dinh thit k

11.

TTHC

ThU tic hành chInh
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5. NQI DUNG QUY TRINH
5.1. Thành phãn ho so':
Thành phn h so là yeu cu du vào cüa thu ti1c Cap Giây chirng nhn thâm
dinh thit k ô to thuôc d& tuçmg cüa Nghj djnh 116/201 7/ND-CP, bao gôm:
5.1.1. Thim dlnh h so' thit k mii: Ho so bao gm:
- Dcm d ngh thm djnh thi& k ô to theo quy djnh t.i Phii içic XI cüa Thông tu'
s 25/2019/TT-BGTVT: 01 bàn chInh;
- Bàn thuyt minE thit k k9 thut và các bàn v k5' thut theo quy dnh ti Ph
lye II cüa Thông tu s 25/2019/TT-BGTVT: 02 b bàn chInE nu co sO' thi& k cQng
là co sO' san xut, 03 b bàn chInh flU co sO' thit k khác co sO' san xut;
- Bàn sao bàn thông s, tInE nàng k5 thut cüa các tOng thành, h thng lien
quan tO'i ni dung tInh toán thit k: 01 bàn.
5.1.2. Thâm djnh hii ho so' thit kê (hil so' thit kê mói bô sung them phirong
an khi phtro'ng an gc Iä thrçrc cp GCN): khi có slr thay di, bô sung, sira di h
so thit k so vO'i h so thit k âã ducic thAm djnh nhixng vn dáp irng v san phm
cüng kiu 1oi duçic quy djnh tai Ph lc I cCia Thông tu s 25/2019/TT-BGTVT hoc
khi có sir thay di ciia tiêu chun, quy chun k thut trir tru'&ng hçip Giy chiing
nEn chat luçing an toàn k5 thut và bào v môi truO'ng ciia kiu 1oi san phm dà
ducic C.p vn cOn hiu 1i.rc): h so bao gm:
- Don d nghj thm djnh thit k ô to theo quy djnh ti Ph lic XI cüa Thông tu
s 25/2019/TT-BGTVT: 01 bàn chInh;
- Bàn thuyt minh thit ké k9 thut và CáC bàn ye k5 thut theo quy djnh ti Phi
1iic II cüa Thông tu so 25/2019/TT-BGTVT (lien quan den các ni dung thay di): 02
b bàn chinh nu co sO' thit k cüng là co sO' san xut, 03 b bàn chInE nu co sO'
thit k khác co sO' san xut;
- Bàn sao bàn thông s, tInh näng k thut cüa các tng thânh, h thng lien
quan tOi ni dung tInE toán thit k (lien quan dn CáC ni dung thay dèi): 01 bàn.
5.1.3. Thâm djnh 1ii hil so' thiêt ké theo Thông báo yêu cu b sung, sü'a dôi
hi so' cüa dàng kiêm viên: ho so' bao gOm:
- Thành ph.n h so: các htng mic Can b sung, sua di duçic ghi trong Thông
báo yêu cu b sung, sua di h so;
- SO 1uçng h so:
+ Don d nghj th.m djnh thi& k ô to theo quy dnh ti Phii 1TC XI cua Thông tu
s 25/2019/TT-BGTVT: 01 bàn chInh;
+ Bàn thuyt minh thit k k5 thut và các bàn ye k5 thut theo quy djnh ti Phii
luc II cüa Thông tu s6 25/2019/TT-BGTVT (lien quan dn các ni dung cn b sung,
sua di ducic ghi trong Thông báo yu cu b sung, sua di h so): 02 b bàn chinE
nu co sO' thit k Cüng là co sO' san xut, 03 b bàn chinE nu co sO' thi& k khác co
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si san xuât;
+ Bàn sao bàn thông s, tjnh nàng k5 thut cña các tang thành, h thng lien
quan tói ni dung tInh toán thit k (lien quan dn các ni dung can bô sung, sira dôi
duçic ghi trong Thông báo yeu cu b sung, sira di h so): 01 bàn.
5.1.4. Hüy hil so' thit k theo yêu cu cüa Ngtrài lam thu tic:
Trong qua trInh dàng kim viên dang thirc hin vic thm djnh h so, nu Ngithi
lam thu tic Co nhu cu hüy b h so dä np tti B phn TN&TKQ cüa Trung tam
VMTC: Ngthi lam thu tic lam don d nghi. hOy b h so do và np ti B phn
TN&TKQ cüa Trung tam VMTC.
5.1.5. Sfra di h1 so' thiêt k theo yell cu cüa Ngtrô'i lam thu tiic:
Trong qua trInh dang kim viên dang thuc hin vic thm djnh h so, nu Ngthi
lam thu tic có nhu cu thay di 1i phuong an thit k so vói bàn thi& k dA np tai
B phn TN&TKQ cüa Trung tam VMTC: Ngithi lam thu tic lam don d ngh thay
di 1i phuong an thMt k kern theo h so thi& k theo phuong an mái và np ti B
phn TN&TKQ cüa Trung tam \TMTC. Thành phân, s luçmg ho so nhu quy djnh ti
5.1.1hoc5.1.1tüythucvàoloihôsodânp;

5/11

5.2. So' dii quy trInh
VI du nhu sau:
Bthc

1

Qua trinh thtrc hin

Ten bu&c

Kim tra
HSTK

/

mtrahso,nudüng
quy djnh thI tiêp nhn
(chuyên brnfc 2); không
ding quy djnh thi t chi
tip

I

Di t119'ng

Thôi gian

thirc hiên

thuc hiên

Can b
TN&TKQ

Ngay khi tip
nhân HSTK

V

2

Tip nhn
HSTK

Chuyn HSTK
v dm vi
chuyên mon

Lmi thông tin HSTK, thu phI và
1 phi. Lp phiu hn trã kêt qua

Cánbô
TN&TKQ,
Kêtoán

Chuyn HSTK v dan vj chuyên
mon giãi quyêt

Can b
TN&TKQ

giãi quyët

Ngay khi tiêp
nhân HSTK

Trong ngày
tiep flhfl
HSTK

V

4

Phân cong
xr 1 HSTK

Xr 1, thAm
dinE HSTK

Lnh dao dan vi phân cong
xr 1 HSTK

Chuyên viên ducic phân cOng xir
1, dr thâo KQ giãi quyt TTHC,
trInh Lnh dao dan vj

Lãnh do
dan vi

Dflg kim
viên thrn
djnh

Trong ngày
tiêp nhn
HSTK

TrongvOng
08 (tam)
ngày t& khi
flh1fl ducic
HSTK dung,
dü

V

Duyt ni dung
6

dv thão
giãi quyët
TTHC

Chuyên viên duçc phân cong xr 1, dv
thão kt qua, trInh LanE do dan vj

1

Lh ao

Trong vOng
0,5 (nra)
ngày tü khi
nhân ducc
IISTK
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Bu'&c

Ten btr&c

Duyt KQ giái
quyêt TTHC

Bong duKQ
giãi quyt
TTHC

8

Qua trInh thtrc hen

t,kKQTTHC

Th%±c hin dOng du KQ giãi
quyt TTHC

Trã kt qua giai
quyêt TTHC

TTHC

Di tu'çrng
thuc hiên

Thb'i gian
thirc hiën

Lãnh do
Cic

Trong vOng
01 (met)
ngàytrkhi
nhn duoc
KQTTHC

Can bô
TN&TKQ

SaukhiLanh
dto Cuc k
duyt

Can b
TN&TKQ

Trrc tip
hoc theo êu
cu cüa
khách hang

Thô'i gian
thtrc hiên
tôi da

Doi
ttrçrng
thirc hiên

5.3. Mo tã các bu*c quy trinh

Birc

Ten btr&c

Mo tã

Ngthi lam thu tiic chun bj h so
thit k, np trirc tip hoc gCri theo
phn
dung biru chInh tOi B
TN&TQK cüa Trung tam VMTC.
Tip
nhn - Can b TN&TKQ tip nhn, soát
xét tInh day du và hçxp 1 cüa ho SO
HSTK
thiêt kê:
+ Nêu ho so không day dü hoc
không hçp lé: hithng dan NILTT hoàn
thiên ho SO Va trà lai ho so dê hoàn
thiên.
+ Nêu ho so day dü và hçp lê: tiêp
x
nhtn ho so. Nhip cac thong tin cua ho
so vào h thông. In "Phiêu tiep nhn
dàng k thâm djnh thiêt ké và giây
hçn trâ kêt qua" trã cho NLTT.

10 ph&

TInh và thu B phn kê toán cüa Trung tam
VMTC tInh tiên, thu Phi thâm djnh
phi, 1 phi

30 phüt

Np HSTK

2

NLTT

b
Can
TN&TKQ
15 phiit

25phut

toán
K
Trung tam
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thi& k vâ L phI cp Giy chtrng
nh.n thâm djnh thiêt kê theo quy djnh
Chuyên HSTK dâ tiêp nhn tói Lânh
Chuyên
HSTK
ye dto Trung tam VMTC.
don
vi
chuyên mon
giái quyêt
Phân cong Länh do Trung tam VMTC phân
thâm dnh ho cOng hO so cho däng kiêm viên thâm
so
dinE ho SO.

VMTC
60 phiit

Can
b
TN&TKQ

15 phiit

Länh do
Trung tam
VMTC

Thm djnh - Däng kim viên thm thành phân, 08 (tam) DKV
HSTK
nôi dung ho so:
.
ngaytukhi
+ Neu ho so dat yeu cau, dang kiem
•
•
•
•
nhan dixoc
vien lap: Bien ban tham dinE thiet ke,
Bàn thâo Giy chirng nhân thm dinh HS dung,
dü.
thiêt k và dir tháo Giây chü'ng nhn
thâm dinh thiêt kê trInh Lãnh dao
Trung tam VMTC duyt;
+ Nêu ho so can bô sung, sira dOi:
däng kiêm viên 1p dir thão Thông
báo yêu câu ho sung, sira dOi trInh
Länh dao Trung tam VMTC duyt;
+ Nêu Nguô'i lam thii tiic có nhu câu
thay dOi phuong an thiêt kê so vOi ho
so dA np, däng kiêm viên tiên hành
thâm dinh ho so lai tü dâu;
+ Nêu Ngithi lam thu t1ic có nhu câu
hüy hO so dã np: däng kiêm viên 1p
di,r tháo Thông báo chap thun hüy ho
so trInh LanE dao Trung tam VMTC
duyt;
+ Nêu qua thai han 30 ngày kê ti'i
ngày Lãnh dao Trung tam VMTC k
phê duyt Thông báo yêu câu bO
sung, sira dôi ho so ma Ngui lam thu
tçtc khôngbô sung hoàn thin ho so:
däng kiêm viên 1p d1r thào Thông
báo drng thâm djnh ho so trInh Lãnh
dao Trung tam VMTC duyt.
- DOi vó'i ho so qua han giãi quyêt,
trong thi han chm nhât 01 ngày
truO'c ngãy hêt han giãi quy& h so,
däng kiêm viên 1p dr tháo "Phiêu xin
ilOi và hçn 'a ngày trá kêt qua" trInh
Lãnh dao Trung tam duyt chuyn B
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6

phn TN&TKQ trã NLTT. Vic hn
1ii ngày trá Ret qua duc thirc hin
không qua rnt lan.
Xét duyt ho - Länh dto Trung tam VMTC xem
so
xét kêt qua giãi quyêt ho so và ra
quyet dnh, gom:
+ Nêu kêt qua thâm djnh ho so dt
yêu câu: Lãnh dao Trung tam VMTC
thirc hin k duyt Bàn thuyêt minh
thiêt kê k5 thuât và Bàn ye k' thuât;
k trInh (k nháy) Dr tháo Giây
chirng nhn thâm djnh thiêt kê và
chuyên len Lãnh do Ciic Dàng kiêm
Vit Nam phê duyt;
+ Nêu kêt qua thâm djnh ho so can
bô sung, sira dôi: Lnh do Trung tam
VMTC thirc hin k Thông báo yêu
câu bô sung, sira dôi và chuyên bàn
Thông báo do cho Bi phn TN&TKQ
ciia Trung tam VMTC;
+ Nêu kêt qua thâm djnh không dt
chat luçmg: LàIih dao Trung tam
VMTC trà ho so và kêt qua ye dang
kiêm viên dé thâm djnh 1i ho so;
+ Nêu Ngi.thi lam thu tc[c có nhu
câu hüy ho so d np: Lanh do
Trung tam VMTC k Thông báo chap
thun hüy ho so và chuyên Thông báo
do cho B phn TN&TKQ Trung tam
VMTC;
+ Nu qua thi hn 30 ngày ké tü
ngày Thông báo yêu câu bô sung, süa
dôi ho so ma NguOi lam thu tiic
không bô sung hoàn thin ho so: LAnh
do Trung tam VMTC k) Thông báo
dimg thâm djnh ho so và chuyên
Thông báo do cho B phn TN&TKQ
Trung tam VMTC.

Trong
vông 0 5
(nua)
ngày tr
khi nhn
duçxc HS

Lnh dao
irung am
VMTC

- Tnthng hçip Lânh do Trung
tam VMTC không dng vri kt qua
thm djnh h so thI trà 1ti Däng kim
vien d thm dinh lai.
- Tnthng hcTp Lãnh do Cc
Däng kim Vit Nam üy quyn bng
9/11

Van bàn cho Lãnh do Trung tam
VMTC k phê duyt Giây chtrng nhn
thI Lãnh do trung tam VMTC thrc
hiên luôn Buc 7.
LAnh dao
LäIIh do Ciic Bang luen Viçt
Trong
Nam xem xét kêt qua giài quyêt ho so yang 01 Cic
và ra quyêt dinE gôm:
(môt) ngay
- Neu ket qua tham dnh ho so dt
yêu cu: Länh do Cic Bang kim tu khi nhn
Vit Nam k duyt Giy chtrng nhn thxçYc KQ
thâm dinh thit kê.
TTHC
- Nêu kêt qua thârn dnh ho so
không dt yêu câu ye chat lucmg:
LAnh dto Ciic Bang kiêm Vit Nam
trã ho so v Lành do Trung tam
VMTC de thâm dnh lai.
b
nhn Can b TN&TKQ thirc hin vic 30 phüt Can
Xác
dóng dâu vào két qua giài quyêt
dóng dâu
TN&TKQ
TTHC theo quy dinh.
b
Trâ kêt qua
Can b B phn TN&TKQ thirc 05 phüt Can
hiên:
TN&TKQ
- Nêu ho so dat yêu câu: Can bô
TN&TKQ trà GCN và TMBV cho
Ngthi lam thu tçic;
- Nêu ho so yêu câu bô sung, sira
dOi: Can b TN&TKQ trà Thông báo
yêu câu bô sung, sra dOi ho so cho
Ngthi lam thu tc;
- Nêu ho so hüy theo yêu câu cüa
Ngu?i lam thu tic: Can b TN&TKQ
trà Thông báo chap thun hüy ho so
cho Nguô'i lam thu tçic;
- Nêu ho so qua 30 ngày kê tr ngày
k Thông báo bô sung, süa dôi ho so'
ma NguO'i lam thu tçic không bô sung,
hoàn thiên ho so: Can bô TN&TKQ
trã Thông báo drng thâm dnh ho so
cho Nguôi lam thu tic.

Phê duyt h
so'

8

6.LUUTR
STT

Tãi 1iu liru trfr

Trách nhim

Thm gian liru tti phông

1

<H so' giãi quy& TTHC>

VMTC

Sau It nht 05 näm k tlr thcyi dim
doanh nghip thông báo tii co quan
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quân 1)" ngüng san xuât kiêu 1oti san
phâm. Tnthng hcip I-ISTK bàn giây
duGc diên t1r hóa dé Iu'u trtt thI cho
phép hüy bàn giây sau 03 näm ké t1r
ngày cap UCN.
7. PHU LUC! BIEU MAU
- Danh sách các biu mâu:
K hiêu mu
1/QT-VMTC-02

Ten m3u
Phiê'u tiê'p nh2n dang k) tháZm d.inh thiê't ke' va
giá'y hçn trá kê't qua

2/ QT-VMTC-02

Phiê'u kiern soát qua trInh thIrn djnh thiêt kê'

3/QT-VMTC-02

Ke' hoach thárn dinh thié't ké'

3/HD-VMTC-0 1

Thông báo bá sung, tha dô'i h SU

5/HD-VMTC-01

Má'u s theo döi qua trinh thé'm djnh thié't ke'

Phi 1iic III

Máu Giq'y ching nhn thcm djnh thié't ké'

Can cir

Ban hành kern theo
Quy trinh QT-VMTC02 và Hithng dc'n HDVMTC-01
ngày
04/9/2019 cia Cuc
Dáng kiê'm Viçt Narn

Ban hành kern theo
Thông
tu
so'
2 5/201 9/TT-BGTVT
ngày 05/07/2019

1 IQT-VMTC-02
CUC DANG 1UM V1T NAM
TRUNG TAM THIJ NGHIEM XE CO GIOI

PHIEU TIEP NHN DANG K THAM DIINH TIIIET KE
vA GIAY HN TRA KET QUA

/TNTD-TO/

Sr

(TY s

i7j1

Thai gian
ngày ... tháng ... nãrn

(Các thông tin co' bàn v Trung tam VMTC)

(Các thông tin co' bàn v Co' s dang k)' thm dinh thit k)

TT

Loai phuong tiën

Nian hiu

Ten thrang mail S
loai

Ma kiu loai

K hiu
thiêt kê

Tài 1iu DK
TDTK

Tong sO tien (1)+(2):

Ngay hen trã
kt qua

Giá thm djnh thit
ke
(1)

dOng

Ghi chü:

Co' so' dang k thm dnh thit k
(Kj, ghi rô hQ ten)

Bang kiêm viên tip nhn
(K)), ghiröhQtên)

VR-9/20 19

Chap thun tiêp nhn HSTK cOa
Lãnh dio Trung tam
(K)), ghi rô h9 ten)

L phi cp GCN
TDTK
(2)

2/QT-VMTC-02
cijc BANG KIEM VIT NAM
TRUNG TAM THIY NGHIEM XE CO GIOl

So ho so':

/HSTD-TO/.....

PHIEU KIEM SOAT QUA TRINH THAM DINH THIET KE
Loai phuo'ng tin:

I( hiêu thit k:

Nhãn hieu:

Ma kiu Ioai:

Ten thuong m?.il So loi:
Co so DK thm dinh thit k:
Diachi:
Co sr thiêt k:
Co sO san xuât:
A. Ho so' dàng k thm d1nh thit k
S phiu tip nhn DKTDTK:

Ngày:

NguO'i np:

Ngu'Oi nhn:

A.1. Dan/i myc /i

so' dáng kj I/im din/i
Danh muc tài lieu

TT
1

Don d nghj th.m djnh thit k

2 Thuyt rninh, bàn Vë, + Bàn thuyt minh tInh toán
tài lieu k thuât và các
+ Bàn ye ks" thut
tài lieu khác
+ Tài 1iu k9 thuat

trang
trang
trang
trang

+ Các van bàn, tài lieu khác (nu co)
B. Tin hành thâm thnh thiêt kê:
Ngày nhn HSTK:

Dang kim viên thm djnh:
Ngay h9n trâ KQ:

S thông báo:

Ngay thm djnh xong:

Ngày co so DKTD nhn thông báo:

NguOi nhAn:

Ngày CO sO DKTD b sung HSTK:

NgirOi np:

Ngày th.m djnh xong HSTK b sung:

S thông bào:

Ngay Co SO' DKTD nh.n thông báo:

Ngu'Oi nhn:

Ngày CO SO' DKTD b sung HSTK:

NguOi np:

Kt qua thâm djnh:
S BBTDTK:

Ngày BBTDTK:
Ghi chu:

C. Giy chfrng nhn thãm d1nh thit k:
Ngay:

S GCN TDTK:
U. Lu'u trU h so' däng kim

Ngtrii giao:

Ngày bàn giao:

NguOi nhn:
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3/T-VMTC-O2
Clic PANG KIEM VIET NAM
TRUNG TAM TFHI' NGHIIM XE CO GIOl

KE HOJCH THAM B!NH THIET KE

So

/KHTD-TO/....
ngày

tháng .......nárn

Ni dung k hoch
IT

SO
ho so

Ca SY
dang k thám djnh

Loi phuong tiên

Nhãn hiêu

Ten thuong m.iI
SO Ioi

M kiu
Ioai

Ngày tip
nhân
HSTK

Ngày hçn trà kt
qua

DKV
thm dinh

DKV
phOi hgp
thâm dinli

Ghi chO

Ghi chü:

Bang kiêm viên soat xét
(Kj, ghi rô h9 ten)
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3/HD-VMTC-O 1
dc DANG KIEM VIT NAM

TRUNG TAM THTY NGHI1M
XE Cci GIOI

CONG IIOA xA HQI CITU NGmA VIT NAM
1Jic IIp - Tr do - Htnh phüc
HàNói, ngày

!VMTC
S:
V/v: B6 sung, sra di h sa thit k

tháng

näm

KInh glri:

nàm ..., Trung tam thir nghim xe Co giôi dä nhn duçic
Ngày ... tháng
h so däng k thm dnh thiM k ... nhãn hiu ..., ten thixo'ng mtiI s 1oii
(phiu tip nhn s
. /TNTD-TO/...). Sau
ma kiêu loai .., k' hiu thiM k
khi thm djnh thiM k theo quy djnh, Trung tam thir nghim xe Co giói thông
báo ti Qu ... các ni dung cn b sung, sira dM ghi tii phi liic 1 di kern.
dugc biM và
Trung tam thir nghim xe Co gii trân trpng thông báo d
hoàn thin h so' thiM k theo quy dnh./.

N.ri n1imn:

GIAM IJOC
(Ch(i' k), dá'u)

- Nhu trên;
- Cii s& thiêt kê;
- Co si san xuât, lap rap (nêu co);
- Lu'u VMTC, HS.

Ho va ten
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3/HD-VMTC-O I
PHV L1JC 1
(Kèin theo cong vOn s

/VMTC ngày ... thOng ... nOm ... cfia Trung tOrn thi nghirn xe ca giái,)

Thông tin v phu'ong tin

2

1.1

Loü phuong tin:

1.2

Nhãnhiéu:

1.3

Ten thuGng mi/ So 1oi:

1.4

Mäkiu1oai:

1.5

K hiêu thit k:

1.6

Casithitk:

1.7

Cci si san xut, 1p rap:

Các hing mic cn bô sung, sfra dôi
2.1

Tài lieu k thuât

2.1.1
2.1.2
2.2

Thuyt minh thit k

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3

Ban ye thit k

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
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5/HD-VMTC-O
Mu si theo dOi qua trInh thm d1nh thiêt kê
Loii
phuong tin

Nhän hiu

Ten thuong
mtiI So Ioii

Ma kiu
1oti

Khiu
thiêt kê

1

Ten co sâ
dàng k
thâm djnh
thit kê
2

3

4

5

6

7

Ngay nhn
ho so

Nguô'i giao
hO so

S h so

9

Dang kim
viên thãm
djnh
12

Ngay Biên
bàn thâm
djnh
13

S Biên bàn
thâm djnh

8

Dang kim
viOn tiêp
nhn ho so
10

S thr tij

Ngày Giy chirng
nhn thâm djnh
thiOt kê

S Giy ch'ng
nhn thâm djnh
thiêt ke

15

16

11

Ngày giao H so NguO nhn H so
dang kiêm và kêt
dang kiêm và kêt
qua thâm dnh cho qua thâm djnh ci'ia
Ban tong hçip
Ban tong hgp
18
17

14

Ghi ch

19

Huóng dan ghi:
So theo dOi qua trInh thâm dnh thiêt kê ducc ghi trên so A3 ngang, trInh bay theo
thu tir các ct nhu quy dnh trên;
Bla ngoài so ghi: So theo dOi qua trInh thâm diMh thiêt kê näm.
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1
Phi lic III
MAIl GIAY CH1G NHAN THAM DINH THIET Kit
(Ban hành kern theo Thong tu' so5 /20]9/TT-BGTVT, ngày05tháng 7 nàrn 2019
cza Bp fru'c½g B Giao thông vn tO)
BO GIAO THONG V4N TAT
CVC BANG K[EM VIJT NAM

CONG HOA XA 1101 C1IJ NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc

Sé,(N°):

GIAY CH15NG NHJN THAM D!INH THIET KE
Can ci vào ha s thiEt kA soc:
Can ci-vâo biên b thdm djnh so':
Tiéu chudn, quy chudn k9 thu2t Op dyng:

Ngày:
Ngày:

II
/ /

CVC BANG KIEM VIT NAM CI[(rNG NEE4N
Loi phuxoiig tin:
Nhãn hiu:
Ten thirong mgi:
Ma ki&i 1oi:
.-'
thiet ke:
Ky hiçu
Ccy s& thit k:
Bia cM:
Co'sô'SXLR:
Bia clii:
THÔNG SOKTHU4T CBANCUAO TO

Ngày tháng nám
CTJC BANG KIEM VIT NAM

Ghi chz2 (ni Cd):

Ghi chu': Màu sc hoa van trên gid'y ch&ng nhn và thông s k51 thut ccr ban cña 6 16 do Cc" quan QLL qwyit djnh.

