
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải  

 
 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 

soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 

phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-

CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2021 của Bộ Giao thông 

vận tải về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay 

thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao 

thông vận tải;  

Căn cứ Quyết định số 355/QĐ-BGTVT ngày 10/3/2020 của Bộ Giao thông vận 

tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực 

đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải; 

Theo Tờ trình của Giám đốc Sở Giao thông vận tải. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 88 (tám mươi tám) thủ 

tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải 

Trà Vinh. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 

2382/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố mới thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải Trà 

Vinh. 

Điều 3. Giám đốc Sở Giao thông vận tải căn cứ Quyết định này thông báo và 

đăng tải công khai danh mục TTHC thực hiện tại Bộ phận một cửa, danh mục TTHC 
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thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3,4 thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải 

theo quy định. Truy cập địa chỉ http://csdl.dichvucong.vn để khai thác, sử dụng dữ 

liệu TTHC được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, cung cấp nội dung TTHC cho 

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và niêm yết, công khai theo quy định. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận 

tải, Thủ trưởng các Sở - ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- BLĐVP; 

- TT Tin học-Công báo; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh(đăng tải); 

- Trung tâm PVHCC; 

- Lưu: VT, THNV. 

                         KT.CHỦ TỊCH 

                        PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

                           Lê Thanh Bình 
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Phụ lục  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI THUỘC PHẠM VI,  

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

 

STT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí (nếu 

có) 

Cơ quan tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Cách thức 

thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

I- Lĩnh vực du lịch  

01 

Thủ tục cấp biển hiệu 

phương tiện vận tải khách 

du lịch  

02 ngày làm việc 

đối với phương tiện 

là xe ô tô và 07 

ngày làm việc đối 

với phương tiện 

thủy nội địa  

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 
Không 

Sở Giao 

thông vận tải 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua bưu 

chính công 

ích; nộp trực 

tuyến qua cổng 

dịch công tỉnh 

(mức độ 3) 

- Nghị định số 

168/2017/NĐ-CP 

ngày 31/12/2017 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều của Luật Du 

lịch 

- Nghị định số 

10/2020/NĐ-CP 

ngày 17 tháng 01 

năm 2020 của 

Chính phủ quy định 

về kinh doanh và 

điều kiện kinh 

doanh vận tải bằng 

xe ô tô.  

- Quyết định số 

3978/QĐ-

BVHTTDL ngày 

21/12/2021 

 

02 
Cấp đổi biển hiệu phương 

tiện vận tải khách du lịch  

02 ngày làm việc 

đối với phương tiện 

là xe ô tô và 07 

ngày làm việc đối 

với phương tiện 

thủy nội địa 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 
Không 

Sở Giao 

thông vận tải 

03 
Cấp lại biển hiệu phương 

tiện vận tải khách du lịch 

02 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

 
Không 

Sở Giao 

thông vận tải 
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II- Lĩnh vực đường bộ  

01 

Cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký, biển số xe máy 

chuyên dùng lần đầu 

 

 

03 ngày 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

200.000 

đồng/lần/ 

phương 

tiện 

 

Sở Giao 

thông vận tải  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp trực tiếp  

hoặc qua bưu 

chính công 

ích; nộp trực 

tuyến qua cổng 

dịch công tỉnh 

(mức độ 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Thông tư 

số 22/2019/TT-

BGTVT ngày 12 

tháng 6 năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải 

quy định về đăng 

ký xe máy chuyên 

dùng; 

- Thông 

tư 188/2016/TT-

BTC ngày 08 tháng 

11 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức 

thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử 

dụng phí sát hạch 

lái xe; lệ phí cấp 

bằng, chứng chỉ 

hoạt động trên các 

phương tiện và lệ 

phí đăng ký, cấp 

biển xe máy chuyên 

dùng. 

Quyết định số 

52/QĐ-BGTVT 

ngày 09/01/2019 

02 Cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký, biển số xe máy 

chuyên dùng có thời hạn 

03 ngày Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

200.000 

đồng/lần/ 

phương 

tiện 

 

Sở Giao 

thông vận tải 

03 Cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký tạm thời xe máy 

chuyên dùng 

03 ngày Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

70.000 

đồng/lần/ 

phương 

tiện 

 

Sở Giao 

thông vận tải 

04 Cấp đổi Giấy chứng nhận 

đăng ký, biển số xe máy 

chuyên dùng 

03 ngày Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

- Lệ phí 

đổi giấy 

đăng ký 

kèm theo 

biển số: 

200.000 

đồng/lần/

phương 

tiện; 

- Lệ phí 

đổi giấy 

đăng ký 

không 

kèm theo 

biển số: 

50.000 

Sở Giao 

thông vận tải 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-22-2019-tt-bgtvt-quy-dinh-ve-dang-ky-xe-may-chuyen-dung-417541.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-22-2019-tt-bgtvt-quy-dinh-ve-dang-ky-xe-may-chuyen-dung-417541.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-188-2016-tt-btc-phi-sat-hach-lai-xe-le-phi-cap-giay-phep-lai-xe-dang-ky-cap-bien-xe-may-chuyen-dung-326169.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-188-2016-tt-btc-phi-sat-hach-lai-xe-le-phi-cap-giay-phep-lai-xe-dang-ky-cap-bien-xe-may-chuyen-dung-326169.aspx
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đồng/lần/

phương 

tiện; 

- Lệ phí 

đóng lại 

số khung, 

số máy: 

50.000 

đồng/lần/

phương 

tiện. 

 

 

 

 

Nộp trực tiếp  

hoặc qua bưu 

chính công 

ích; nộp trực 

tuyến qua cổng 

dịch công tỉnh 

(mức độ 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 Cấp lại Giấy chứng nhận 

đăng ký, biển số xe máy 

chuyên dùng bị mất 

 (18 ngày) Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

- Lệ phí 

cấp lại 

giấy đăng 

ký kèm 

theo biển 

số: 

200.000 

đồng/lần/

phương 

tiện; 

- Lệ phí 

cấp lại 

giấy đăng 

ký không 

kèm theo 

biển số: 

50.000 

đồng/lần/

phương 

tiện; 

Sở Giao 

thông vận tải 

06 Sang tên chủ sở hữu xe 03 ngày Trung tâm 50.000 Sở Giao 
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máy chuyên dùng trong 

cùng một tỉnh, thành phố 

Phục vụ hành 

chính công 

đồng/lần/

phương 

tiện 

thông vận tải Nộp trực tiếp  

hoặc qua bưu 

chính công 

ích; nộp trực 

tuyến qua cổng 

dịch công tỉnh 

(mức độ 3) 

 

07 Đăng ký xe máy chuyên 

dùng từ tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương 

khác chuyển đến 

03 ngày Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

200.000 

đồng/lần/

phương 

tiện 

Sở Giao 

thông vận tải 

08 Di chuyển đăng ký xe 

máy chuyên dùng ở khác 

tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương 

03 ngày Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không 

có 

Sở Giao 

thông vận tải 
Nộp trực tiếp  

hoặc qua bưu 

chính công 

ích; nộp trực 

tuyến qua cổng 

dịch công tỉnh 

(mức độ 3) 

 

-Thông tư 

số 22/2019/TT-

BGTVT ngày 12 

tháng 6 năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải 

quy định về đăng 

ký xe máy chuyên 

dùng; 

09 Đổi Giấy phép lái xe do 

ngành Giao thông vận tải 

cấp 

 

 

04 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 
135.000 

đ/lần 

Sở Giao 

thông vận tải 

Nộp trực tiếp  

hoặc qua bưu 

chính công 

ích; nộp trực 

tuyến qua cổng 

dịch công tỉnh 

(mức độ 3) 

 -Thông tư số 

12/2017/TT-

BGTVT ngày 

15/4/2017 của  Bộ 

trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy 

định về đào tạo, sát 

hạch, cấp giấy phép 

lái xe cơ giới 

đường bộ, đã được 

sửa đổi, bổ sung tại 

Thông tư số 

38/2019/TT-

BGTVT ngày 

08/10/2019 của Bộ 

10 Đổi giấy phép lái xe do 

ngành Công an cấp 

04 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

 

135.000 

đ/lần 

Sở Giao 

thông vận tải 

11 Đổi giấy phép lái xe do 

ngành công an cấp cho 

học viên hệ dân sự các 

trường công an nhân dân 

trước ngày 31/7/2020 

 

04 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 135.000 

đ/lần 

Sở Giao 

thông vận tải 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-22-2019-tt-bgtvt-quy-dinh-ve-dang-ky-xe-may-chuyen-dung-417541.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-22-2019-tt-bgtvt-quy-dinh-ve-dang-ky-xe-may-chuyen-dung-417541.aspx
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12 Đổi giấy phép lái xe do 

ngảnh quân đội cấp 

04 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

135.000 

đ/lần 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở Giao 

thông vận tải 
Nộp trực tiếp  

hoặc qua bưu 

chính công 

ích; nộp trực 

tuyến qua cổng 

dịch công tỉnh 

(mức độ 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trưởng Bộ Giao 

thông vận tải; 

  -Thông tư 

01/2021/TT-

BGTVT ngày 

27/01/2021 sửa đổi 

bổ sung một số 

điều thông tư số 

29/2015/TT-

BGTVT và thông 

tư số 12/2017/TT-

BGTVT ngày 

15/4/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Giao 

thông vận tải; 

 -Thông tư số 

188/2016/TT-BTC 

ngày 8/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

Chính  quy định 

mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí sát 

hạch lái xe; lệ phí 

cấp bằng, chứng 

chỉ hoạt động trên 

các phương tiện và 

lệ phí đăng ký, cấp 

biển xe máy chuyên 

dùng.Quyết định số 

286/QĐ-BGTVT 

ngày 23/02/2021 
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13 Cấp giấy phép kinh doanh 

vận tải bằng xe ô tô 

03 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không 

Sở Giao 

thông vận tải 

Nộp trực tiếp  

hoặc qua bưu 

chính công 

ích; nộp trực 

tuyến qua cổng 

dịch công tỉnh  

 (mức độ 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghị định số 

10/2020/NĐ-CP 

ngày 17/01/2020 

của Chính phủ quy 

định về kinh doanh 

và điều kiện kinh 

doanh vận tải bằng 

xe ô tô 

14 Đăng ký khai thác tuyến 

vận tải hành khách cố 

định (VTHKCĐ) 

 07 ngày đối với 

tuyến VTHKCĐ 

liên tỉnh; 03 ngày 

làm việc đối với 

tuyến VTHKCĐ 

nội tỉnh (Áp dụng 

đến hết ngày 

30/6/2021). 

03 ngày làm việc ( 

Áp dụng từ ngày 

01/7/2021) 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không 
Sở Giao 

thông vận tải 

15 Cấp lại Giấy phép kinh 

doanh vận tải bằng xe ô tô 

khi có sự thay đổi liên 

quan đến nội dung của 

Giấy phép kinh doanh 

hoặc Giấy phép kinh 

doanh bị thu hồi, bị tước 

quyền sử dụng  

03 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không 

Sở Giao 

thông vận tải 

16 Cấp lại Giấy phép kinh 

doanh vận tải bằng xe ô tô 

đối với trường hợp Giấy 

phép kinh doanh bị mất, 

bị hỏng  

03 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công Không 

Sở Giao 

thông vận tải 

17 Cấp phù hiệu xe ô tô kinh 

doanh vận tải (kinh doanh 

vận tải hành khách: bằng 

xe ô tô theo tuyến cố 

định, bằng xe buýt theo 

01 ngày làm việc 

đối với phương tiện 

không thuộc sự 

quản lý của Sở 

GTVT; 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công Không 

Sở Giao 

thông vận tải 
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tuyến cố định, bằng xe 

taxi, xe hợp đồng; kinh 

doanh vận tải hàng hóa: 

bằng công-ten-nơ, xe ô tô 

đầu kéo kéo rơ moóc hoặc 

sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải 

kinh doanh vận tải hàng 

hóa thông thường và xe 

taxi tải) 

02 ngày làm việc 

đối với phương tiện 

đang thuộc sự quản 

lý của Sở GTVT 

18 

Cấp lại phù hiệu xe ô tô 

kinh doanh vận tải (kinh 

doanh vận tải hành khách: 

bằng xe ô tô theo tuyến cố 

định, bằng xe buýt theo 

tuyến cố định, bằng xe 

taxi, xe hợp đồng; kinh 

doanh vận tải hàng hóa: 

bằng công-ten-nơ, xe ô tô 

đầu kéo kéo rơ moóc hoặc 

sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải 

kinh doanh vận tải hàng 

hóa thông thường và xe 

taxi tải) 

01 ngày làm việc 

đối với phương tiện 

không thuộc sự 

quản lý của Sở 

GTVT; 

02 ngày làm việc 

đối với phương tiện 

đang thuộc sự quản 

lý của Sở GTVT 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không 

Sở Giao 

thông vận tải 

19 Công bố đưa bến xe 

khách vào khai thác 

10 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không 

Sở Giao 

thông vận tải 

 - Quyết định số 

52/QĐ-BGTVT 

ngày 09/01/2019 

 - Thông tư số 

49/2012/TT-

BGTVT ngày 

12/12/2012 của Bộ 

trưởng Bộ GTVT 

ban hành Quy 

20 Công bố lại đưa bến xe 

khách vào khai thác 

10 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 
Không 

Sở Giao 

thông vận tải 
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chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về bến xe 

khách; 

 - Thông tư số 

73/2015/TT-

BGTVT ngày 

11/11/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư 

số 49/2012/TT-

BGTVT ngày 

12/12/2012 của Bộ 

Trưởng bộ GTVT 

ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về bến xe 

khách. 

21 

Gia hạn Giấy phép liên 

vận Campuchia - Việt 

Nam cho phương tiện của 

Campuchia tại Việt Nam 

01 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 
Không 

Sở Giao 

thông vận tải 

- Thông tư số 

39/2015/TT-

BGTVT ngày 

31/7/2015 của Bộ 

trưởng Bộ GTVT  

hướng dẫn thi hành 

một số điều của 

Hiệp định thư và 

Nghị định thư thực 

hiện Hiệp định vận 

tải đường bộ giữa 

Chính phủ nước 

Cộng hòa xã hội 

22 

Cấp, cấp lại Giấy phép 

liên vận Việt Nam - 

Campuchia 

01 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không 

Sở Giao 

thông vận tải 
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Chủ nghĩa Việt 

Nam và Chính phủ 

Hoàng gia 

Campuchia. 

- Thông tư 

số 47/2019/TT-

BGTVT ngày 

28/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ GTVT  

sửa đổi, bổ sung 

một số Điều của 

Thông tư số 

39/2015/TT-

BGTVT ngày 

31/7/2015 của Bộ 

trưởng Bộ GTVT  

hướng dẫn thi hành 

một số điều của 

Hiệp định thư và 

Nghị định thư thực 

hiện Hiệp định vận 

tải đường bộ giữa 

Chính phủ nước 

Cộng hòa xã hội 

Chủ nghĩa Việt 

Nam và Chính phủ 

Hoàng gia 

Campuchia. 

 

23 Cấp, cấp lại Giấy phép 

liên vận Việt Nam – Lào 

(Việt – Lào) 

01 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không 

Sở Giao 

thông vận tải 

Thông tư số 

88/2014/TT-

BGTVT ngày 
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24 Gia hạn Giấy phép liên 

vận Việt – Lào  và thời 

gian lưu hành tại Việt 

Nam cho phương tiện của 

Lào 

01 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở Giao 

thông vận tải 

31/12/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giao 

thông vận tải 

hướng dẫn một số 

điều của Hiệp định 

và Nghị định thư 

thực hiện Hiệp định 

tạo điều kiện thuận 

lợi cho phương tiện 

cơ giới đường bộ 

qua lại biên giới 

giữa Chính phủ 

Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt 

Nam và Chính phủ 

nước Cộng hòa dân 

chủ nhân dân Lào. 

25 
Công bố đưa trạm dừng 

nghỉ vào khai thác 

12 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

 

Không 

Sở Giao 

thông vận tải 

Thông tư số 

48/2012/TT-

BGTVT ngày 

15/11/2012 của Bộ 

trưởng Bộ GTVT 

ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về trạm 

dừng nghỉ đường 

bộ. 

26 Công bố lại đưa trạm 

dừng nghỉ vào khai thác 

12 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 
Không 

Sở Giao 

thông vận tải 

27 Cấp Giấy phép xe tập lái 

02 ngày 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

 

 

Không 

Sở Giao 

thông vận tải 

-  Nghị định số 

65/2016/NĐ-CP  

ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của 

Chính phủ quy định 
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28 Cấp lại Giấy phép xe tập 

lái 02 ngày 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không 

Sở Giao 

thông vận tải 

về điều kiện kinh 

doanh dịch vụ đào 

tạo lái xe ô tô và 

dịch vụ sát hạch lái 

xe và Nghị định số 

138/2018/NĐ-CP 

ngày 08 tháng 10 

năm 2018 của 

Chính Phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung 

một số điều Nghị 

định số 

65/2016/NĐ-CP  

ngày 01 tháng 7 

năm 2016 

 

29 Cấp lại Giấy chứng nhận 

giáo viên dạy thực hành 

lái xe 

02 ngày làm việc 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

135.000 

đ/lần 

Sở Giao 

thông vận tải 

30 Cấp mới Giấy phép lái xe 08 ngày làm việc Trung tâm đào 

tạo kỹ thuật 

nghiệp vụ - 

Giao thông vận 

tải  

135.000 

đ/lần  

Sở Giao 

thông vận tải 

- Thông tư số 

12/2017/TT-

BGTVT ngày 

15/4/2017 của  Bộ 

trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy 

định về đào tạo, sát 

hạch, cấp giấy phép 

lái xe cơ giới 

đường bộ, đã được 

sửa đổi, bổ sung tại 

Thông tư số 

38/2019/TT-

BGTVT ngày 

08/10/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Giao 
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thông vận tải; 

- Thông tư 

01/2021/TT-

BGTVT ngày 

27/01/2021 sửa đổi 

bổ sung một số 

điều thông tư số 

29/2015/TT-

BGTVT và thông 

tư số 12/2017/TT-

BGTVT ngày 

15/4/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Giao 

thông vận tải; 

- Thông tư số 

188/2016/TT-BTC 

ngày 8/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

Chính  quy định 

mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí sát 

hạch lái xe; lệ phí 

cấp bằng, chứng 

chỉ hoạt động trên 

các phương tiện và 

lệ phí đăng ký, cấp 

biển xe máy chuyên 

dùng. 

31 Chấp thuận xây dựng 

công trình thiết yếu, chấp 

thuận xây dựng cùng thời 

07 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không   Sở Giao 

thông vận tải 

- Nghị định số 

11/2010/NĐ-CP 

ngày 24/02/2010 
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điểm với cấp phép thi 

công xây dựng công trình 

thiết yếu trong phạm vi 

bảo vệ kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ  

của Chính phủ quy 

định về quản lý và 

bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông 

đường bộ; Nghị 

định số 

100/2013/NĐ-CP 

ngày 03 tháng 9 

năm 2013 của 

Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của Nghị định 

số 11/2010/NĐ-CP; 

- Thông tư số 

50/2015/TT-

BGTVT ngày 

23/9/2015 của Bộ 

trưởng Bộ GTVT 

hướng dẫn thực 

hiện một số điều 

của Nghị định số 

11/2010/NĐ-CP 

ngày 24/02/2010 

của Chính phủ về 

quản lý và bảo vệ 

kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ. 

- Thông tư số 

35/2017/TT-

BGTVT ngày 

09/10/2017 của Bộ 

Giao thông vận tải 

32 Cấp phép thi công xây 

dựng biển quảng cáo tạm 

thời trong phạm vi hành 

lang an toàn đường bộ 

đang khai thác thuộc 

phạm vi được giao quản 

lý. 

05 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không  Sở Giao 

thông vận tải 
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sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 

Thông tư số 

50/2015/TT-

BGTVT ngày 

23/9/2015 của Bộ 

Trưởng Bộ Giao 

thông vận tải 

hướng dẫn thực 

hiện một số điều 

của Nghị định số 

11/2010/NĐ-CP 

ngày 24/02/2010 

của Chính phủ quy 

định về quản lý và 

bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông 

đường bộ 

33 Cấp giấy phép lưu hành 

xe quá tải trọng, xe quá 

khổ giới hạn, xe vận 

chuyển hàng siêu trường, 

siêu trọng trên đường bộ 

02 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không Sở Giao 

thông vận tải 

-Thông tư số 

46/2015/TT-

BGTVT ngày 

07/9/2015 của Bộ 

GTVT quy định về 

tải trọng, khổ giới 

hạn của đường bộ; 

lưu hành xe quá tải 

trọng, xe quá khổ 

giới hạn, xe bánh 

xích trên đường bộ; 

vận chuyển hàng 

siêu trường, siêu 

trọng; giới hạn xếp 
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hàng hóa trên 

phương tiện giao 

thông đường bộ khi 

tham gia giao thông 

trên đường bộ. 

34 Cấp Giấy chứng nhận 

giáo viên dạy thực hành 

lái xe 

02 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không 

Sở Giao 

thông vận tải 

 

Nghị định số 

65/2016/NĐ-CP  

ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của 

Chính phủ quy định 

về điều kiện kinh 

doanh dịch vụ đào 

tạo lái xe ô tô và 

dịch vụ sát hạch lái 

xe và Nghị định số 

138/2018/NĐ-CP 

ngày 08 tháng 10 

năm 2018 của 

Chính Phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung 

một số điều Nghị 

định số 

65/2016/NĐ-CP  

ngày 01 tháng 7 

năm 2016. 

35 

Thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký, biển số xe máy 

chuyên dùng 

 

02 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không 

có 

Sở Giao 

thông vận tải 

Nộp trực tiếp,  

hoặc qua bưu 

chính công ích  

Quyết định số 

1291/QĐ-BGTVT 

ngày 10/7/2019 

   Thông tư 

số 22/2019/TT-

BGTVT ngày 12 

tháng 6 năm 2019 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-22-2019-tt-bgtvt-quy-dinh-ve-dang-ky-xe-may-chuyen-dung-417541.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-22-2019-tt-bgtvt-quy-dinh-ve-dang-ky-xe-may-chuyen-dung-417541.aspx
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của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải 

quy định về đăng 

ký xe máy chuyên 

dùng. 

36 

Cấp giấy chứng nhận 

thẩm định thiết kế xe cơ 

giới cải tạo  

05 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Lệ phí 

50.000đ/

01 giấy 

(riêng 

đối với 

xe ô tô 

con dưới 

10 chỗ: 

100.000 

đ/01 

giấy)  

Sở Giao 

thông vận tải 

-Thông tư số 

85/2014/TT-

BGTVT ngày 

31/12/2014 của Bộ 

trưởng Bộ GTVT 

quy định về cải tạo 

phương tiện giao 

thông cơ giới 

đường bộ; 

Thông tư số 

199/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính 

37 Cấp mới giấy phép đào 

tạo lái xe ô tô 

07 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không 

Sở Giao 

thông vận tải 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích. 

 

Nghị định số 

65/2016/NĐ-CP  

ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của 

Chính phủ quy định 

về điều kiện kinh 

doanh dịch vụ đào 

tạo lái xe ô tô và 

dịch vụ sát hạch lái 

xe và Nghị định số 

138/2018/NĐ-CP 

ngày 08 tháng 10 

năm 2018 của 

38 Cấp lại giấy phép đào tạo 

lái xe ô tô 

02 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không 

Sở Giao 

thông vận tải 

39 Cấp mới Giấy chứng 

nhận trung tâm sát hạch 

lái xe loại 3 

03 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không 

Sở Giao 

thông vận tải 

40 Cấp lại Giấy chứng nhận 

trung tâm sát hạch lái xe 

loại 3 

- 10 ngày: đối với 

Trung tâm sát hạch 

có sự thay đổi về 

thiết bị sát hạch, 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 
Không 

Sở Giao 

thông vận tải 
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chủng loại, số 

lượng xe cơ giới sử 

dụng để sát hạch lái 

xe.  

- 02 ngày: đối với 

giấy chứng nhận 

trung tâm sát hạch 

lái xe bị hỏng, mất, 

có sự thay đổi liên 

quan đến nội dung 

của giấy chứng 

nhận  

Chính Phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung 

một số điều Nghị 

định số 

65/2016/NĐ-CP  

ngày 01 tháng 7 

năm 2016 

- Thông tư số 

188/2016/TT-BTC 

ngày 8/11/2016 của 

Bộ trưởng BộTài 

Chính  quy định 

mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí sát 

hạch lái xe; lệ phí 

cấp bằng, chứng 

chỉ hoạt động trên 

các phương tiện và 

lệ phí đăng ký, cấp 

biển xe máy chuyên 

dùng. 

41 Cấp lại Giấy phép lái xe - Đối với trường 

hợp đổi GPLX: 04 

ngày 

- Đối với GPLX bị 

mất: sau 02 tháng 

kể từ ngày nộp hồ 

sơ hợp lệ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 
135.000 

đ/lần 

Sở Giao 

thông vận tải 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua bưu 

chính công ích 

- Thông tư số 

12/2017/TT-

BGTVT ngày 

15/4/2017 của  Bộ 

trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy 

định về đào tạo, sát 

hạch, cấp giấy phép 

lái xe cơ giới 

đường bộ, đã được 

42 Đổi Giấy phép lái xe hoặc 

bằng lái xe của nước 

ngoài cấp 

04 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

135.000 

đ/lần 

Sở Giao 

thông vận tải 
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43 Đổi Giấy phép lái xe hoặc 

bằng lái xe của nước ngoài 

cấp cho khách du lịch 

nước ngoài lái xe vào Việt 

Nam 

04 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

135.000 

đ/lần 

Sở Giao 

thông vận tải 

sửa đổi, bổ sung tại 

Thông tư số 

38/2019/TT-

BGTVT ngày 

08/10/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Giao 

thông vận tải; 

- Thông tư số 

188/2016/TT-BTC 

ngày 8/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

Chính  quy định 

mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí sát 

hạch lái xe; lệ phí 

cấp bằng, chứng 

chỉ hoạt động trên 

các phương tiện và 

lệ phí đăng ký, cấp 

biển xe máy chuyên 

dùng. 

44 Đào tạo lái xe mô tô hạng 

A1 

Theo thời gian khai 

giảng ghi trên phiếu 

tiếp nhận hồ sơ 

Trung tâm đào 

tạo kỹ thuật 

nghiệp vụ - 

Giao thông vận 

tải 

90.000 

đ/lần 

Trung tâm 

đào tạo kỹ 

thuật nghiệp 

vụ - Giao 

thông vận tải Nộp trực tiếp 

cơ sở đào tạo   

- Thông tư  số 

12/2017/TT-

BGTVT ngày 

15/4/2017 của Bộ 

GTVT quy định về 

đào tạo, sát hạch, 

cấp giấy phép lái xe 

cơ giới đường bộ.  

- Thông tư số 

188/2016/TT-BTC 

45 Đào tạo lái xe ôtô hạng 

B2 

Theo thời gian khai 

giảng ghi trên phiếu 

tiếp nhận hồ sơ 

Trung tâm đào 

tạo kỹ thuật 

nghiệp vụ - 

Giao thông vận 

tải 

9.800.000 

đ/lần 

Trung tâm 

đào tạo kỹ 

thuật nghiệp 

vụ - Giao 

thông vận tải 
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46 Đào tạo lái xe ôtô hạng C Theo thời gian khai 

giảng ghi trên phiếu 

tiếp nhận hồ sơ 

Trung tâm đào 

tạo kỹ thuật 

nghiệp vụ - 

Giao thông vận 

tải 

13.500.00

0 đ/lần 

Trung tâm 

đào tạo kỹ 

thuật nghiệp 

vụ - Giao 

thông vận tải 

ngày 8/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

Chính  quy định 

mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí sát 

hạch lái xe; lệ phí 

cấp bằng, chứng 

chỉ hoạt động trên 

các phương tiện và 

lệ phí đăng ký, cấp 

biển xe máy chuyên 

dùng. 

- Quyết định số 

103/QĐ-TTĐT 

ngày 24/8/2020 của 

Trung tâm đào tạo 

Kỹ thuật nghiệp vụ 

giao thông vận tải 

về việc quy định 

mức thu học phí 

đào tạo lái xe ôtô 

các hạng.    

 

47 Đào tạo lái xe ôtô hạng D Theo thời gian khai 

giảng ghi trên phiếu 

tiếp nhận hồ sơ 

Trung tâm đào 

tạo kỹ thuật 

nghiệp vụ - 

Giao thông vận 

tải 

Học phí: 

+ Nâng 

hạng B2 

lên D: 

5.800.000
đ. 

+ Nâng 

hạng C 

lên D: 

4.200.000
đ 

 

Trung tâm 

đào tạo kỹ 

thuật nghiệp 

vụ - Giao 

thông vận tải 

III/- Lĩnh vực đường thủy nội 

địa 

 

     

 

01 

Thỏa thuận thông số kỹ 

thuật xây dựng luồng 

đường thủy nội địa 

05 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không   Sở Giao 

thông vận tải 

Nộp trực tiếp  

hoặc qua bưu 

chính công 

ích, nộp trực 

tuyến qua cổng 

 
 
 
 
 02 

Đổi tên cảng, bến thủy nội 

địa, khu neo đậu 

05 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

Không   Sở Giao 

thông vận tải 
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chính công dịch công tỉnh 

(mức độ 4) 

 
 
 
 
- Nghị định số 
08/2021/NĐ-CP 
ngày 28/1/2021 của 
Chính phủ về quản 
lý hoạt động đường 
thủy nội địa. 

 

 - Quyết định 

285/QĐ-BGTVT 

ngày 23/02/2021 

 

03 

Gia hạn hoạt động cảng, 

bến thủy nội địa 

 

05 ngày làm việc  Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không  Sở Giao 

thông vận tải 

04 

Thỏa thuận nâng cấp bến 

thủy nội địa thành cảng 

thủy nội địa 

05 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không  Sở Giao 

thông vận tải 

05 

Công bố chuyển bến thủy 

nội địa thành cảng thủy 

nội địa trong trường hợp 

bến thủy nội địa có quy 

mô, thông số kỹ thuật phù 

hợp với cấp kỹ thuật cảng 

thủy nội địa 

05 ngày làm việc  Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không  Sở Giao 

thông vận tải 

06 
Công bố đóng cảng, bến 

thủy nội địa 

05 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không  Sở Giao 

thông vận tải 

07 Thiết lập khu neo đậu 

05 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không  Sở Giao 

thông vận tải 

08 
Thủ tục công bố hoạt 

động khu neo đậu 

05 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không  Sở Giao 

thông vận tải 

09 
Công bố đóng khu neo 

đậu 

05 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không  Sở Giao 

thông vận tải 

10 

Thỏa thuận thiết lập báo 

hiệu đường thủy nội địa 

đối với công trình xây 

dựng, hoạt động trên 

đường thủy nội địa 

05 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không  Sở Giao 

thông vận tải 
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11 

Thủ tục Thỏa thuận thông 

số kỹ thuật xây dựng bến 

thủy nội địa 

05 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không Sở Giao 

thông vận tải 

12 

Thủ tục Thỏa thuận thông 
số kỹ thuật xây dựng bến 
khách ngang sông, bến 
thủy nội địa phục vụ thi 
công công trình chính 

05 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không Sở Giao 

thông vận tải 

13 

Thủ tục thông báo luồng 

đường thủy nội địa 

chuyên dùng 

 

03 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không Sở Giao 

thông vận tải 

14 

Thủ tục thỏa thuận thông 

số kỹ thuật xây dựng cảng 

thủy nội địa 

 

05 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không Sở Giao 

thông vận tải 

15 

Thủ tục Công bố hạn chế 

giao thông đường thủy 

nội địa 

05 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không  Sở Giao 

thông VT 

16 

Thủ tục Chấp thuận 

phương án bảo đảm an 

toàn giao thông 

05 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không  Sở Giao 

thông VT 

17 
Thủ tục Công bố lại hoạt 

động bến thủy nội địa 

05 ngày làm việc Trung tâm 

PVHCC 

100.000đ

/lần  

Sở Giao 

thông VT 

18 

Thủ tục công bố lại hoạt 

động cảng thủy nội địa 

 

05 ngày làm việc Trung tâm 

PVHCC 

100.000đ

/lần 

Sở Giao 

thông VT 

19 
Công bố hoạt động bến 

thủy nội địa 

05 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

100.000đ

/lần  

Sở Giao 

thông VT 

20 Công bố hoạt động bến 05 ngày làm việc Trung tâm 100.000đ Sở Giao 
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khách ngang sông, bến 

thủy nội địa phục vụ thi 

công công trình chính 

Phục vụ hành 

chính công 

/lần thông VT 

21 
Công bố hoạt động cảng 

thủy nội địa 

05 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

100.000đ

/lần 

Sở Giao 

thông VT 

22 

Công bố mở luồng 

chuyên dùng nối với 

luồng quốc gia, luồng 

chuyên dùng nối với 

luồng địa phương 

05 ngày làm việc  Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

100.000đ

/lần 

Sở Giao 

thông VT 

23 Công bố đóng luồng 

đường thủy nội địa 

chuyên dùng khi không có 

nhu cầu khai thác, sử 

dụng 

 

10 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Chi phí 

liên quan 

khi đóng 

luồng 

chuyên 

dùng do 

tổ chức, 

cá nhân 

có luồng 

chuyên 

dùng chi 

trả, trừ 

trường 

hợp đóng 

luồng vì 

lý do bảo 

đảm 

quốc 

phòng, 

an ninh 

do cơ 

Sở Giao 

thông VT 
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quan đề 

nghị 

đóng 

luồng chi 

trả 

24 Thỏa thuận về nội dung 

liên quan đến đường thủy 

nội địa đối với công trình 

không thuộc kết cấu hạ 

tầng đường thủy nội địa 

và các hoạt động trên 

đường thủy nội địa 

 

 

05 ngày làm việc  Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không  Sở Giao 

thông vận tải 

25 Thủ tục xét cấp, cấp lại, 

chuyển đổi giấy chứng 

nhận khả năng chuyên 

môn, chứng chỉ chuyên 

môn thuộc thẩm quyền 

của Sở Giao thông vận tải 

 

04 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

- Lệ phí 

cấp, đổi 

GCNKN

CM 

50.000đ/l

ần 

- Lệ phí 

cấp, 

chứng 

chỉ 

chuyên 

môn: 

20.000đ/l

ần 

Sở Giao 

thông vận tải 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua bưu 

chính công 

ích, nộp trực 

tuyến qua cổng 

dịch công tỉnh 

(mức độ 3) 

- Thông tư số 

40/2019/TT-

BGTVT ngày 

15/10/2019 của Bộ 

GTVT Quy định 

thi, kiểm tra, cấp, 

cấp lại, chuyển đổi 

giấy chứng nhận 

khả năng chuyên 

môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền 

viên, người lái 

phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 

198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 

của Bộ Tài chính 
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Quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng 

phí, lệ phí trong 

lĩnh vực đường 

thủy nội địa và 

đường sắt. 

26 Cấp Giấy phép vận tải 

đường thủy qua biên giới 

Việt Nam – Campuchia 

(Nhóm 2) 

1,5 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không Sở Giao 

thông vận tải 

- Thông tư số 

08/2012/TT-

BGTVT ngày 

23/3/2012 của Bộ 

Giao thông vận tải 

hướng dẫn thực 

hiện một số điều 

của Hiệp định giữa 

Chính phủ nước 

Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt 

Nam và Chính phủ 

Hoàng gia 

Campuchia về vận 

tải thủy. 

- Thông tư số 

03/2013/TT-

BGTVT ngày 

29/3/2012 của Bộ 

Giao thông vận tải 

sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 

Thông tư 

số 08/2012/TT-

BGTVT ngày 

27 Cấp lại Giấy phép vận tải 

đường thủy qua biên giới 

Việt Nam – Campuchia 

(Nhóm 2) 

1,5 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không Sở Giao 

thông vận tải 
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23/3/2012 hướng 

dẫn thực hiện một 

số điều của Hiệp 

định giữa Chính 

phủ nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam và Chính 

phủ Hoàng gia 

Campuchia về vận 

tải thủy. 

28 Thủ tục đăng ký lần đầu 

đối với phương tiện thủy 

nội địa chưa khai thác 

trên đường thủy nội địa 

 

 

 

 

02 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

70.000đ/l

ần cấp 

Sở Giao 

thông vận tải 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua bưu 

chính công ích 

- Thông tư số 

75/2014/TT-

BGTVT ngày 

19/12/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy 

định về đăng ký 

phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 

198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 

của Bộ Tài chính 

Quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng 

phí, lệ phí trong 

lĩnh vực đường 

thủy nội địa và 

đường sắt. 

29 

 

Thủ tục đăng ký lần đầu 

đối với phương tiện thủy 

nội địa đang khai thác 

02 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

70.000đ/l

ần cấp 

Sở Giao 

thông vận tải 

30 Thủ tục Đăng ký lại 

phương tiện trong trường 

hợp chuyển từ cơ quan 

đăng ký khác sang cơ 

quan đăng ký phương tiện 

thủy nội địa 

02 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

70.000đ/l

ần cấp 

Sở Giao 

thông vận tải 

31 Thủ tục đăng ký lại 

phương tiện  trong trường 

hợp phương tiện thay đổi 

tên, tính năng kỹ thuật 

 

02 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

70.000đ/l

ần cấp 

Sở Giao 

thông vận tải 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/ho_so_tthc/bo_giao_thong_van_tai/b_bgt_175163_tt
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/ho_so_tthc/bo_giao_thong_van_tai/b_bgt_175163_tt
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/ho_so_tthc/bo_giao_thong_van_tai/b_bgt_175163_tt
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/ho_so_tthc/bo_giao_thong_van_tai/b_bgt_175163_tt
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/ho_so_tthc/bo_giao_thong_van_tai/b_bgt_175163_tt
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/ho_so_tthc/bo_giao_thong_van_tai/b_bgt_175163_tt
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/ho_so_tthc/bo_giao_thong_van_tai/b_bgt_175163_tt
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/ho_so_tthc/bo_giao_thong_van_tai/b_bgt_175163_tt
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32 Thủ tục đăng ký lại 

phương tiện, trường hợp 

chuyển quyền sở hữu 

phương tiện nhưng không 

thay đổi cơ quan đăng ký 

phương tiện 

02 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

70.000đ/l

ần cấp 

Sở Giao 

thông vận tải 

33 Thủ tục đăng ký lại 

phương tiện trong trường 

hợp chuyển quyền sở hữu 

phương tiện đồng thời 

thay đổi cơ quan đăng ký 

phương tiện 

02 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không Sở Giao 

thông vận tải 

34 Thủ tục Đăng ký lại 

phương tiện trong trường 

hợp chủ phương tiện thay 

đổi trụ sở hoặc nơi đăng 

ký hộ khẩu thường trú của 

chủ phương tiện sang đơn 

vị hành chính cấp tỉnh 

khác 

02 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

70.000đ/l

ần cấp 

Sở Giao 

thông vận tải 

35 Thủ tục cấp lại giấy 

chứng nhận đăng ký 

phương tiện thủy nội địa 

02 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

70.000đ/l

ần cấp 

Sở Giao 

thông vận tải 

36 Thủ tục Xóa đăng ký 

phương tiện thủy nội địa 

01 ngày làm việc Trung tâm 

PVHCC 

Không  Sở GTVT 

37 Cấp, cấp lại Giấy chứng 

nhận cơ sở dạy nghề 

thuyền viên, người lái 

phương tiện thủy nội địa 

hạng tư, chứng chỉ huấn 

luyện an toàn cơ bản, 

chứng chỉ nghiệp vụ trong 

02 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không  Sở Giao 

thông vận tải 

Nghị định số 

78/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ quy định 

điều kiện kinh 

doanh dịch vụ đào 

tạo thuyền viên, 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/ho_so_tthc/bo_giao_thong_van_tai/b_bgt_175262_tt
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/ho_so_tthc/bo_giao_thong_van_tai/b_bgt_175262_tt


27 

 

 

 

phạm vi địa phương người lái phương 

tiện thuỷ nội địa. 

38 
Thủ tục bồi dưỡng cấp 

giấy chứng nhận khả năng 

chuyên môn thuyền 

trưởng hạng tư 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo ngày khai 

giảng ghi trên 

“phiếu biên nhận 

hồ sơ” 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

1.100.000 

đ/một học 

viên. 

Sở Giao 

thông vận tải 

Nộp và nhận 

kết quả trực 

tiếp tại Trung 

tâm đào tạo kỹ 

thuật nghiệp 

vụ- Giao thông 

vận tải 

-Thông tư số 

40/2019/TT-BGTVT 

ngày 15/10/2019 của 

Bộ GTVT Quy định 

thi, kiểm tra, cấp, cấp 

lại, chuyển đổi giấy 

chứng nhận khả năng 

chuyên môn, chứng 

chỉ chuyên môn 

thuyền viên, người 

lái phương tiện thủy 

nội địa; Thông tư số 

03/2019/TT-BGTVT 

ngày 20/01/2017 của 

Bộ GTVT Quy định 

nội dung, chương 

trình đào tạo thuyền 

viên, người lái 

phương tiện thủy nội 

địa; Thông tư số 

06/2020/TT-BGTVT 

ngày 09/3/2020 của 

Bộ GTVT sửa đổi bổ 

sung một số điều của 

Thông tư số 

03/2019/TT-BGTVT 

ngày 20/01/2017. 
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