Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm định xe cơ giới lưu
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Ngày 07/12/2018, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tổ chức Hội nghị
tập huấn nghiệp vụ kiểm định xe cơ giới lưu hành và hướng dẫn thực hiện Nghị định
139/2018/NĐ-CP của Chính phủ cho các Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới, các Chi cục đăng
kiểm trên toàn quốc.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Kỳ Hình - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đăng
kiểm Việt Nam; Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng; Nguyễn Minh Cương Phó Cục trưởng; Ngô Hồng Hệ -Trưởng phòng kiểm định xe cơ giới; cùng các đồng chí; là phó
trưởng phòng và các chuyên viên của Phòng kiểm định xe cơ giới.

Ngoài ra còn có hơn 500 cán bộ là đại diện lãnh đạo, đăng kiểm viên xe cơ giới và nhân viên
nghiệp vụ của các Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới, các Chi cục đăng kiểm trên cả nước cũng về
tham dự Hội nghị tập huấn.

Ảnh: quang cảnh Hội nghị

Tại buổi tập huấn, các đơn vị đăng kiểm đã được Cục ĐKVN giới thiệu các nội dung sau:

- Triển khai thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy
định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 (thay thế
Nghị định số 63/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ).
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- Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018
của Chính phủ. Lấy ý kiến góp ý tại Hội nghị.

- Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ Giao thông
vận tải về việc sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm.

- Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới.

- Triển khai một số công tác nghiệp vụ kiểm định xe cơ giới.

- Báo cáo tổng kết năm 2018 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Nghị định số 139/2018/NĐ-CP gồm có có 6 chương, 29 điều với 05 phụ lục và có một số
điểm mới so với Nghị định 63/2016/NĐ-CP như: Điều kiện chung để cấp giấy chứng nhận đủ
điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới thì Tổ chức ngoài việc phải đáp ứng đủ điều kiện về
cơ sở vật, dây chuyền kiểm định, nhân lực theo quy định tại Nghị định này còn phải đáp ứng
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm; bỏ quy hoạch tổng thể mạng lưới các Trung
tâm đăng kiểm nhưng các địa phương phải căn cứ vào số lượng và tốc độ gia tăng của phương
tiện để quyết định số lượng đơn vị đăng kiểm cho phù hợp; giảm thời gian cấp giấy chứng
nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định và cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên; tăng nặng
hình thức xử lý vi phạm đối với đơn vị đăng kiểm, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ; thay
đổi tiêu chuẩn đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ và việc bổ nhiệm phụ trách dây chuyền....

Cục ĐKVN cũng đã lắng nghe và tiếp thu đóng góp ý kiến của các đơn vị đăng kiểm để bổ
sung, sửa đổi vào nội dung các bản dự thảo của Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định
139/2018/NĐ-CP, hướng dẫn thực hiện Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT dự thảo Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới…

2/3

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm định xe cơ giới lưu h
Thứ ba, 18 Tháng mười hai 2018 07:55

Ảnh: đồng chí Trần Kỳ Hình, Cục trưởng Cục ĐKVN phát biểuchỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn, đồng chí Trần Kỳ Hình, Cục trưởng Cục Đăng kiểm
Việt Nam đánh giá, thời gian qua công tác kiểm định xe cơ giới trên toàn quốc đã có những
thay đổi theo hướng tích cực, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và nhiệm vụ quản lý kỹ thuật
phương tiện. Chất lượng phương tiện đang lưu hành được cải thiện, không có phương tiện bị tai
nạn giao thông, tai nạn lao động liên quan đến lỗi đăng kiểm kỹ thuật. Đồng chí cũng đã biểu
dương những cố gắng của các đơn vị đăng kiểm trong thời gian qua, đề nghị lãnh đạo các đơn
vị đăng kiểm nghiêm túc triển khai, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh
vực đăng kiểm để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2018. Đồng thời quán triệt tới
lãnh đạo các đơn vị, đăng kiểm viên tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức đạo đức
nghề nghiệp đăng kiểm; nghiêm túc thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của
Bộ trưởng Bộ GTVT về các giải pháp nâng cao chất lượng và phòng chống tiêu cực trong công
tác đăng kiểm.

Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo các đơn vị và đăng kiểm viên tiếp thu, nghiên cứu kỹ, đầy
đủ nội dung Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ và tuân thủ đúng
trong triển khai, thực hiện để quản lý tốt chất lượng kiểm định an toàn kỹ thuật, góp phần kéo
giảm tai nạn giao thông. Tiếp tục nghiên cứu góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị
định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ, gởi góp ý dự thảo về Phòng kiểm
định xe cơ giới để tổng hợp trình Cục trưởng xem xét, tham mưu Bộ GTVT ban hành.

TTĐK Xe Cơ Giới Đà Nẵng
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