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THÔNG TƯ
Về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 và
Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao
thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính
phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ;
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô”;
Mã số QCVN 31 : 2011/BGTVT
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban
hành.
Điều 3. Các thiết bị Giám sát hành trình chỉ được phép lắp trên xe ô tô kinh
doanh vận tải thuộc đối tượng quy định tại Nghị định số 91/2009/NĐ-CP của
Chính phủ sau khi tiến hành việc đăng ký công bố hợp quy, có dấu hợp quy theo
quy định tại Quy chuẩn này.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục
trưởng Cục Đăng kiểm Việt nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam,
Thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Thông tư này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Bộ GTVT;
- Lưu VT, KHCN.
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