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THÔNG TƢ
Quy định về bảo dƣỡng kỹ thuật, sửa chữa
phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Cục trưởng Cục
Đăng kiểm Việt Nam,
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về bảo dưỡng
kỹ thuật, sửa chữa phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Chƣơng I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này quy định về bảo dưỡng kỹ thuật (sau đây gọi chung là bảo
dưỡng) và sửa chữa phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi
chung là xe cơ giới) tham gia giao thông đường bộ.
2. Thông tư này không áp dụng đối với:
a) Xe mô tô, xe gắn máy, máy kéo;
b) Xe cơ giới sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh của Bộ Quốc
phòng và Bộ Công an.
Điều 2. Đối tƣợng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sử
dụng, bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới tham gia giao thông.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Bảo dưỡng là công việc dự phòng được tiến hành bắt buộc sau một chu
kỳ vận hành nhất định trong khai thác theo nội dung công việc đã quy định
nhằm duy trì trạng thái kỹ thuật tốt của xe cơ giới.
2. Chu kỳ bảo dưỡng là quãng đường xe chạy hoặc khoảng thời gian khai
thác giữa 02 lần bảo dưỡng.
3. Sửa chữa là những hoạt động hoặc những biện pháp kỹ thuật nhằm
khôi phục khả năng hoạt động bình thường của xe cơ giới bằng cách phục hồi
hoặc thay thế các chi tiết, hệ thống, tổng thành đã bị hư hỏng hoặc có dấu hiệu
dẫn đến hư hỏng.
Điều 4. Quy định chung về bảo dƣỡng, sửa chữa xe cơ giới
1. Xe cơ giới phải duy trì các tính năng và tình trạng kỹ thuật thông qua
biện pháp bảo dưỡng bắt buộc hoặc sửa chữa theo yêu cầu.
2. Trước khi tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa phải kiểm tra xe cơ giới để đưa
ra giải pháp phù hợp.
3. Xe cơ giới phải được bảo dưỡng khi hoạt động đến chu kỳ bảo dưỡng
theo quy định.
4. Chu kỳ bảo dưỡng của xe phải được xây dựng phù hợp trên cơ sở yêu
cầu của nhà sản xuất và đặc thù trong khai thác sử dụng (địa hình hoạt động,
phân vùng lãnh thổ, khí hậu, yêu cầu kỹ thuật).

Chƣơng II
QUY ĐỊNH VỀ BẢO DƢỠNG, SỬA CHỮA XE CƠ GIỚI
Điều 5. Bảo dƣỡng thƣờng xuyên
1. Bảo dưỡng thường xuyên được thực hiện hàng ngày hoặc trước, sau và
trong mỗi chuyến đi.
2. Bảo dưỡng thường xuyên phải được chủ xe hoặc lái xe thực hiện để đảm
bảo tình trạng kỹ thuật của xe trước khi xuất phát.
3. Nội dung bảo dưỡng thường xuyên thực hiện theo quy định tại Phụ lục I
ban hành kèm theo Thông tư này.
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Điều 6. Bảo dƣỡng định kỳ
1. Bảo dưỡng định kỳ được thực hiện theo chu kỳ bảo dưỡng với các cấp
bảo dưỡng khác nhau.
2. Việc bảo dưỡng định kỳ được thực hiện tại cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa
theo nội dung và chu kỳ như sau:
a) Đối với xe cơ giới có quy định của nhà sản xuất: Thực hiện theo đúng
quy định của nhà sản xuất;
b) Đối với xe cơ giới không có quy định của nhà sản xuất: Cơ sở bảo
dưỡng, sửa chữa phải xây dựng nội dung bảo dưỡng phù hợp với từng loại xe.
Chu kỳ bảo dưỡng thực hiện theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo
Thông tư này.
3. Đối với các thiết bị chuyên dùng lắp trên xe, căn cứ vào đặc tính sử
dụng và hướng dẫn của nhà chế tạo để xác định chu kỳ và nội dung công việc
bảo dưỡng cho những hệ thống, thiết bị chuyên dùng ngoài những bộ phận của
xe cơ giới được quy định tại Thông tư này.
4. Sau khi thực hiện bảo dưỡng định kỳ cho xe cơ giới, cán bộ kỹ thuật của
cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa phải thực hiện nghiệm thu, kiểm tra đảm bảo chất
lượng công việc.
5. Các xe cơ giới xuất xưởng sau khi bảo dưỡng định kỳ phải có biên bản
giao xe, trong đó ghi rõ thời hạn và các điều kiện bảo hành chất lượng sau dịch
vụ. Thời hạn bảo hành không được nhỏ hơn 02 tháng hoặc 1.500 km xe chạy
tùy theo điều kiện nào đến trước, tính từ thời điểm giao xe xuất xưởng.
Điều 7. Xây dựng, quản lý quy trình bảo dƣỡng định kỳ xe cơ giới
1. Các cơ sở bảo dưỡng phải căn cứ vào nội dung, chu kỳ bảo dưỡng để
xây dựng quy trình bảo dưỡng phù hợp.
2. Các bước trong quy trình bảo dưỡng định kỳ phải do kỹ thuật viên có
trình độ chuyên môn phù hợp đảm nhận.
Điều 8. Kiểm tra xe
1. Trước và sau khi tiến hành bảo dưỡng định kỳ phải có biên bản kiểm tra
xác nhận tình trạng kỹ thuật của xe.
2. Kết quả bảo dưỡng định kỳ của cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa phải được
thể hiện trong Sổ bảo dưỡng, sửa chữa.
Điều 9. Sửa chữa xe cơ giới
1. Xe cơ giới bị hư hỏng, không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và
bảo vệ môi trường phải được đưa đi sửa chữa để tiếp tục tham gia giao thông.
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2. Việc sửa chữa phải được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ
thuật và yêu cầu của nhà sản xuất.
3. Sau khi hoàn thành việc sửa chữa, khắc phục hư hỏng của xe cơ giới, cơ
sở bảo dưỡng, sửa chữa phải kiểm tra và vận hành thử phương tiện, đảm bảo
phương tiện vận hành ổn định, an toàn mới cho phép xuất xưởng để tham gia
giao thông.
4. Cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa chịu trách nhiệm bảo hành nội dung sửa
chữa trong thời hạn tối thiểu 02 tháng hoặc 1.500 km tùy theo điều kiện nào đến
trước, tính từ thời điểm giao xe xuất xưởng.
Chƣơng IV
TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
Điều 10. Trách nhiệm của đơn vị vận tải, chủ xe, lái xe
1. Thực hiện kiểm tra tình trạng hoạt động các chi tiết, hệ thống để đảm
bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới trước khi tham gia
giao thông.
2. Kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên trước và sau một chuyến đi hoặc sau
mỗi ngày hoạt động để nắm chắc tình trạng kỹ thuật của xe cơ giới. Kịp thời
phát hiện, khắc phục các hư hỏng, đảm bảo cho xe cơ giới hoạt động an toàn, ổn
định.
3. Thực hiện đầy đủ và đúng yêu cầu các nội dung quy định tại Thông tư này.
4. Theo dõi và chấp hành việc bảo dưỡng phương tiện theo chu kỳ bảo
dưỡng nhằm duy trì tình trạng kỹ thuật của xe cơ giới theo tiêu chuẩn, quy
chuẩn kỹ thuật khi tham gia giao thông đường bộ.
Điều 11. Trách nhiệm của các cơ sở bảo dƣỡng, sửa chữa
1. Có đủ năng lực và trang thiết bị cần thiết để đảm bảo chất lượng công
tác bảo dưỡng, sửa chữa.
2. Xây dựng, tổ chức thực hiện quy trình kỹ thuật cho bảo dưỡng, sửa chữa
phù hợp với từng kiểu loại xe cơ giới.
3. Bảo đảm chất lượng bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa xe cơ giới đúng tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
4. Sử dụng thiết bị chuyên dùng, các biện pháp kỹ thuật tiên tiến đảm bảo
an toàn lao động, chất lượng trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới.
5. Có biện pháp thu hồi, xử lý chất thải và phế liệu (dầu, mỡ, cao su...), bảo
đảm không gây ô nhiễm môi trường.
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Chƣơng V
HIỆU LỰC THI HÀNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 12. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2014 và
thay thế Quyết định số 992/2003/QĐ-BGTVT ngày 09 tháng 4 năm 2003 của
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành “Quy định bảo dưỡng kỹ thuật, sửa
chữa ô tô”.
Điều 13. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục
trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam,
Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ
trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Thông tư này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 13;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ,
Cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Trang Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, KHCN.

BỘ TRƢỞNG

Đinh La Thăng
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