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CHỦ PHƯƠNG TIỆN, LÁI XE CÀN BIỆT
Vehicle owners, drivers are to be aware of the followings:

BỘ GIAO THÒNG VẬN TẢI
CỤCĐĂNG KIÈM VIỆT NAM

MOT -VietnamRegister1. Khi tham gia giao thông phải mang theo Giấy ching nhận kiêm
định. Nộp lại Giây chứngnhận kiễm định và Tem kiểm định khi có
thông bảo thu hồi của các Đơn vị đăng kiêm.

When in traffic, drivers are equested to carry the certificate of
inspection. Return certificate and inspection stamp when receivinga
withdrawal notice from the Registration and lnspection Center.

2. Lái xe khi lưru hành qua cau, hầm đưong bộ phải tuân thủ các biên
báo hiệu đườngbộ đặt trườccông trinh. GIẢY CHNGNHẠNKIÊMĐỊNH
Whenpassingthebridges rouả tunels driversmustcomplywith
road warning signs put forward its.

3. Thực hiện bao duờng, sửa chữa nhảm duy trì tỉnh trang kỳ thuật
của xe giữa hai kỳ kiêm định.

Perform maintenance and or repair to the good technical conditions
ofthevehiclebetweentwoconsecutiveinspections K

AN TOÂNKỸ THỦẠTVÀ BAOVỆMỘITRUỜNG
PHƯƠNGIEN GIAOTHÔNGCO GIỜIĐƯỜNGBỌ

PERIODICALINSPECTION CERTIFICATES
OF MOTOR VEHICLE FOR COMPLIANCE WITH TECHNICAL SAFETY

AND ENVIRONMENTAL PROTECTION REQUIREMENTS

4. Khi có thay đồi thông tin hànhchính, thòng số kỹ thuật phải đến
Đơn vị đăng kiểm để được hướng dẫn làm thu tuc ghi nhận thay đổi.

Whenroaming. transferofvehicle onership,renovation, modifica-
tion offrame(chassis)orchangingofengineNo, . theconcerned
Registration and inspection Center(Vietnan Register) should be
notified for instructions and the required procedures are to be
followed. No: KD 4441356
5. Xe cơ giới bị tại nạn giao thông đên mức không đảm bảo an toàn
kỳ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định phải sửa chữa, khắc
phục và đến Đơn vị đăng kiềm để kiểm định lại.

A motor vehicle which is damaged by accident and the requirements
for technicai safety and environment protection are not assured, is to
be repaired and brought for re-inspection at an Inspection Center.
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1. PHUƠNG TIÊN (VEHICLE) SỐ luơng lop, cở lop/truc (Nunber of tires, Tire sizelaxle)
12:175/65 R14
2:2. 175/65 R14

Biển đang kỷ: 61H-4855
(Registration Number)
Loại phưrơng tiên: (Tpe) O tÔ Con
Nhãn hieu: (Mark) MAZDA
So loai: (Model code) 323
So máy: (Engine Number) ZM-684221
Số khung: (Chassis Number) BJ10M2MH-000968
Năm, Nuớc sản xuat: 2004, Việt Nam
(Mamfactured Year and Countrv)
Kinh doanh van tải Commercal l'se)

Số quản lý: 6101S-013540
Vehicle Inspection No)

Bnh Drơng ngày 26tháng10nam 2020
So phieu kiem dnh MAIĐ U»xued on Day Month Year)

(inspectionkiport N) DAUMỘT
6110D-0201720eo GIONANSPECTIQẠCENTER)

i ĐỘNVỊKIỂMĐINH
Nien hạn SD:
(Lifetime limit to)

Cải tao (Modification)
Có hieu lưcđeohei ingy 100
(Validunti)25/04/2021t

2. THÔNG SỐ KỲ THUẦI PHOGIAMDOCSPECIFICATIONS)
vet bánh xe:
(Wheel Tread)

COng thức bánh xe: 4x2 1470/1470 (mm)
(Wheel Formula)
Kích thước bao: (Overall Dimension)
Kích thưỚc lòng thùng xc

4365 x 1695 x 1430 (mm)
(lnside cargo container dimension)

(mm)
(mm)

1111 (kg)
(kg)

Chiều dài cơ sỞ: Whelbase)2610
Khối lượmg bản thán: (kerb muss)
Khối lượmghàng CC theo TK/CP TGGT:
Design/Authorized pay load)
Khối lượng toàn bọ theo TK/CP TGGT:
(DesignAuthorized total mass)
Khoi lượng kéo theo TK/CP TGGT:
(DesignAuthorized towed mass)
Số người cho phép chở: 5 chổ ngòi.0 chô dứng, 0 chỏ nàm
Permissible No, of Pers Carried seat, stoodplace, laying place)
Loai nhien lieu: Type of Fuel Used) Xăng
Thể tích làm viếc của động cơ: (Engine Displacemen)
Cong suấ lớn nhaựtốc đo quay: (Max. outputrpm) 78(kW)/5500vph
Số se-ri: (No) KD-4441356

61H

1540/1540 (kg)

(kg)
26-10-202010:11:17

Co láp thiet bị giám sát hanh trình (Equpped with Tachograph)-
Khong cấp tem kiển dinh dnsypectionstamp was not iSsued
Ghh chủ:1598 (Cm3)

422881271731


