
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHJ NGHIA VIT NAM 
TINH  GIA LA! Dc lIp - Ti do - Hinh phüc 

SzD/QD-UBND Gia Lal, ngày45tháng 8 náin 2019 

QUYET IMNH 
V vic phê duyt quy trInh ni b giãi quyt các thu tiic hành chInh 

thtic thrn quyn cüa S& Giao thông 4n tãi tinh Gia Lal 

CHU T!CH UY BAN NHAN DAN T!NH 

Can cr Lut T chüc chInh quyn dja phuang ngày 19 tháng 6 näm 2015; 

Can cCr Nghj djnh s 61/2018/ND-CP ngày 23/4/20 18 cüa ChInh phü v thirc 
hin ca ch rnt cüa, rnt cra lien thông trong giâi quy& thu ti?c  hành hInh; 

Can cü Thông tr s 01/2018fVf-VPCP ngày 23/11/2018 cüa B tnr&ng, Chü 
nhirn Van phàng ChInh phü hu&ng dn thi hành mOt  s quy djnh cüa Nghj djnh s 
61/2018/ND-CP ngày 23/4/20 18 cUa ChInh phi v thrc hin co ch mt ci'ra, mt 
cra lien thông trong giâi quyêt thu tVc  hành chInh; 

Xét ct nghj cüa Giárn dc So Giao thông vn tâi, 

QUYET BNTh 

Diiu 1. Phê duyt kern theo Quy& djnh nay 92 Quy trInh ni b giái quyt thu 
tiic hãnh chInh thuc thm quyn giãi quyt cüa SO Giao thông '4n tái tinh Gia Lai 
(cóphy 4ic kern theo). 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k tr ngày k. 

Chánh Van phàng UBND tinh; Giárn dc SO Giao thông vn tãi, Chü tjch Uy 
ban nhân dan các huyn, thj xâ, thành ph trên dja bàn t,4h vâ các t chrc, cá nhãn 
có lien quan chju trách nhirn thi hành Quyt dnh này.f 

Noi ,,kln: 
- Nhtr Diêu 2; 
- Cic Kiôrn soát 1'THC, VPCP; 
- CIii tjch, các PCT UBND tinli; 
- Chãnh VP, các Phó CVP; 
- Trung tarn PIc hành chInh cong tinli; 
- Ltru: VT, NC. 

cHiJ TICH 



P1W LVC 
QUY TRINH GIAI QUYET CAC TTHC 

- N. THUQC THAM QUVEN GIA! QUYET CUA SO' GIAO THÔNG VN TA! 
/ .' * :.khành kern theo Quyt dnh só /QD-UBND ngày -15/8/2O19 cza Chi tjch UBND tinh Gia Lai) 
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I- LTNH VIIC ViN TA! 

1. D ngh cp GiIy phép kinh doanh vn tãi bilng xe ô to (cp In du). T-GLA-285293-TT 

I Buâc I 

Ca nhân hoc Doanh nghip Ip  01 bO h so 
np trrc tiêp t?i  Trung tam phiic vii hành 
chInh công, hoc gcri ho so qua du&ng bru 
din hoc qua phân mm Quán 1)' V1fl tãi, 
djch vi cong cp d 4 cüa Bô GTVT t?i  dja 
chi http://qlvt.mt.gov.vn/)  

Cong chrc Sâ Giao 
thông Vn tãi lam 
viéc ti B phn tip 
nhân và trã kêt qua 
tiTTPVHCC tinh 

04 gio 
lam viêc 

Không Không 

(1) H so np t?i  TTPVHCC 
tinh hoc gii h so qua ththng 
bisu diên hoc np qua Djch vii 
cong cp d 4 ciia B GTVT; 
BO phn mt ccra (can b s1 

bit phái v TT, tip nhan H 
so theo dung thành phn theo 
Quy djnh. 

2 Bix&c 2 

ChCi trI diu ph61 thm djnh 
Chuyén viên phOng 
K hoach Tài chmnh 
Vn tãi 

19 gR 
lam viéc 

(2) PhOng chuyên mOn chü tn 
di&u phéi thAm djnh h so': H 
so chuyn cho chuyên viên 
phOng K hotch Tài chInh Vn 
tâi. Chuyên viên giài quyt HO 
so theo quy dinh và cnuyen 
cho Iânh d?o  phOng thtm dlnh 
vâ phê duyt. 

ThAm djnh trmnh phê duyt 
Länh d?o  phông K 
hoach Tài chmnh Van 
tãi 

2 gir 
lam vic 

Bu'ó'c 3 Phë duyt Lnh dao Si 
I g1ô 

lam 

(3) Phê duyt: PhOng K hooch 
Tài chInh Vn tái trInh Iiinh 
d?o Si k duyt và nMn kt 
qua, chuyn cho b phn 
chuyên ngành.

, 



4 Buóc 4 Trá két qua 
B phn tiép 1111cm 

và trá két qua 1i 

TI'PVHCC tinh; 

02 giä lam 
viçc 

(4) Cong ch(rc Sà GTVT lam 
vic ti TTPVHCC tinh nhn két 
qua tr phong chuyên mon và trâ 
két qua trá két qua cho t chcrc, 
cong dan. 

TONG CQNG THL GIAN TH1C H1N TTHC 

28 giô lam 
(3,5 

ngày là i' 

viêc) 

cüa GiAy 

Th?ii gian giãi quyt TTHC theo 
quy djnh 5 ngây. Sà thc hin 
ct giám 30% th&i gian giãi 
quyét theo quy djnh. 

2. B nghj cAp li Giy phép kinh doanh In tãi bang xe tO do thay di ni dung phép. T-GLA-285294-TT 

I Burc I 

Ca nhân hoc Doanh nghip 1p 01 b h6 s 
np trc tiép ti Trun tam phiic hh 
chInh cOng, hoc gfri ho so qua duOng b 
din hoc qua phan mm Quan 
djch vi cong cap dO 4 cüa BO GTVT ti dja 
chi http://qlvt.mt.gov.vni) 

Cong chirc S Giao 
thông Vn tài lam 
vic ti B phn 
tiép nhn vâ trã két 
qua tti TTPVHCC 
tinh 

04 gi lam 
viec 

Không KhOng 

(1) H so n ti TTPVHCC 
tinh hoc gcri h so qua duông 
buu din hoc np qua Djch vi 
cOng cAp dO 4 cOa BO GTVT; BO 
phn mOt  cCra (can bO so bit 
phái ye TT, tiép nhn H so theo 
dung thành phan theo Quy dlnh. 

2 BtrOc 2 

Chi trI diu phi thm dinh 
Chuyên vin phOng 
Ké hoch Tài chInh 
Vn ai 

19 giO 
lam 

(2) Phông chuyén mOn chü tn 
dieu ph61 thAm djnh h so: H 
so chuyén cho chuyên viên 
phông Ké hoch Tài chInh Vn 
tãi. Chuyên viên giái quyét H 
so theo quy djnh và chuyén cho 
lãnh dao  phông thAm djnh và phê 
duyt. 

Thâm (111111 ttìnll phé duyêt 
Lành do phông Ké 
hoach Tài chInh 
Vn tãi 

2 gii lam 
vic 

3 BuOc 3 Phé duyt Länh do SO 
I gii lam 

vice 

(3) Phé duyt: Phông Ké hoch 
Tài chInh Vn tâi trinh lãnh do 
SO k duyt và nhn két qua, 
chuyên cho bO phân chuyên 
nganh. 

4 BuOc 4 Trã kt qua 
BO phn tip nhn 
và trá két qua ti 

02 gii lam 
vic 

(4) Cong chfrc SO GTVT lam 
vic ti TTPVHCC tinh nhn két 
qua tr phông chuyên mon và trã 
kt qua trâ két qua cho t ch(rc, 

T1'PVHCC tlnh; 



DAN cong dan. 

: 
.< .— )• 

TH1I GIAN TH1C RIN TTHC 

28 gi lam 
VieC (3,5 
ugay lam 
vic) 

Th&i gian giãi quyt UHC theo 
quy djnh 5 ngày. Sâ thrc hin 
ct giâm 30% thai gian giãi 
quyt theo quy cljnh. 

3Iinijijcp li Giy phép kinh doanh vn tãi do ht hn Giy phép. T-GLA-285295-TT 

I Buâc I 

Ca nhân hoc Doanh nghip 1p 01 b h so 
np trrc tip ti Tmn tam phic vi hành 
chInh cOng, hoc gri ho so qua di.rông btru 
din hoc qua phn mm Quãn I)' Vfl tái, 
djch v,i cOng cap d) 4 cCia B GTVT ti dja 
chi http:/fqlvt.mt.gov.vn[) 

Cong chtrc S& Giao 
thông Vn tâi lam 
vic t?i B phn 
tip nhân và trã két 
qua tj TTPVHCC 
tinh 

04 gi& lam 

Không Không 

(1) H so np tai  TTPVHCC 
tinh hoc gri ho so qua dizâng 
buu diên hoc np qua Djch vi 
cOng cap d 4 cüa B GTVT; B 
phn mt cira (can b si bit 
phái v IT, tip nhn Ho so theo 
ding thành phAn theo Quy djnh. 

2 Buâc 2 

Chü tn diu phi thim djnh 
Chuvén viên phöng 
Ké hotch Tài chInh 
Van tãi 

19 giä 
lam vic 

(2) Phông chuyên mon chci tn 
diêu ph6i thm djnh h so: H 
so chuyén cho chuyén viên 
phông Kê hoich Tài chInh Vn 
tãi. Chuyén viên giãi quyét H 
so theo quy djnh vã chuyén cho 
Ianh dao  phông thm djnh và phê 
duyt. 

ThAm djnh trInh phé duyt 
Lanh do phông Ké 
ho?ch îâï chmnh 
Vn tái 

2 gRi lam 

3 Btr6c 3 Phé duyt Lanh do S?i 
I gi& lam 

viçc 

(3) Phê duyt: PhOng K hoch 
Tài chInh Vn tãi trInh lânh dao 
S?i k duyt Va nhin két qua, 
chuyén cho b phn chuyên 
ngãnh. 

4 ftrâc 4 Trá két qua 
B phn tiép nhn 
và trâ kt qua tai 
TTPVHCC tinh; 

02 gi lam 
viçc 

(4) COng chrc Sà GTVT lam 
viC tai TIP VHCC tinh nh.n kt 
qua tü phOng chuyên mOn và trã 
két qua trá kêt qua cho to chcrc, 
cong dan. 

TONG CQNG TH1 GIAN THIC HIN TTHC 

28 gi?r lam 
vic (3,5 
ngày lam 

viêc) 

Th&i gian giái quyét TTHC theo 
quy djnh 5 ngày. Sà thirc hin 
cat giãm 30% thai gian giãi 



quy& theo quy djith. 

4. D ngh c1p Li Giy phép kinh doanh vn tãi bang ô to do GiAy phép b mt hoAc b hw hông. T-GLA-285296-TT 
4.1.D ngh cp Ii Giy phép kinh doanh vn tãi bAng ô tO do Giy phép bj hr hông. T-GLA-
285296-TT 

I Buôc 1 

Ca nhãn hoc Doanh nghip 1p 01 b h so 
np trijc tip ti Trunk thin phic vz hành 
chinh cOng, hoc gCri ho so qua dir&ng buu 
din hoäc qua phAn mm Quan 1 4n tái, 
djch vij cong cap d 4 cüa B GTVT ti dja 
cM http://qlvt.mt.gov.vn/)  

COng chrc Si Giao 
thông Vn ta lam 
vic ti B plin 
tip nhn và trá k& 
qua tai  TTPVHCC 
tlnh 

04 gi& lam 
vice 

KhOng Không 

(1) H so np tai TTPVHCC 
tlnh hoàc gfri h so qua thr&ng 
buu din hoc np qua Djch vi 
cong cp d 4 cüa BO GTVT; B 
phn mOt  ccra cán b s& bi@ 
phái v iT, tip nhn H so theo 
dung thành phan theo Quy djnh. 

2 
BirOc 2 

Chii trl diu phi thm d!fh 
Chuyên vién phông 
K hoch Tài chInh 

a tai 

19 gki 
lam vic 

(2) Phông chuyên mOn chü tn 
diu ph6i thm djnh h so: H6 
so chuyn cho chuyên viên 
phOng K hoch Tài chinh Vn 
tái. Chuyên vién giãi quy& H 
so theo quy djnh và chuyn cho 
lanh dao  phOng thm djnh và phé 
duyt. 

Ththn djnh trInh phé duyt 
Lanh dao  phOng K 
hoach Tài chInh 
Vn tái 

2 gi& iam 
ViC 

3 Biiâc 3 Phé duyt Länh dao Sâ 
1 gi& Lam 

(3) Phê duyt: PhOng K hoch 
Tài chInh Vn thi trInh LAnh d?o 
S k duyt và nhn k& qua, 
chuyen cho b phn chuyên 
nganh. 

4 Buâc 4 Trâ kt qua 
B phn tip nhkin 
và trá kt qua tai 
TTPVHCC tlnh; 

02 gi lam 
(4) Cong ch(ic Sâ GTVT lam 
vic ti TTPVHCC tlnh nhn k& 
qua tr phông chuyén mon và trã 
k& qua trá k& qua cho ti ch(ic, 
cong dan. 

TONG CNG THJI GIAN THVC HIN TTHC 

28 g1ô lam 
vic (3,5 
ngày Lam 
vic 

Thii gian giãi quyt TTHC theo 
quy djnh 5 ngay. Sà thc hin 
cAt giãm 30% thri gian giãi 
quy& thëo quy djnh. 

4.2. D ngh cAp lii Giy phép linh (Ioanh 4n tãi bAng ô to do Giy phép bj mit. T-GLA-285296-TT 



Ca nhân hoAc Doanh nghip 1p  01 b h so 
np trirc tip ti Trun tarn phc hIh 

'chInh công, hoc giri ho so qua dLthng b 
4in hoc qua phAn rnm Quãn I vn tái, 

jcli vu cOng cap dO 4 cüa BO GTVT tai  dja 
hi http://qlvt.mt.gov.vnl) 

Cong ch&c Sà Giao 
thông Vn tái lam 
viêc tai BO phn 
tip nhân và trá k& 
qua t?i  TTPVHCC 
tinh 

04 gi lam 
viêc 

Không Không 

(1) H s np t?i  TTPVFICC 
tinh hoAc giri ho so qua dung 
buu din hoc np qua Djch vi 
cong cp d 4 ccia BO GTVT; B 
phn mOt  cfra (can b so bit 
phái v TT. tip nh.n Ho so theo 
dung thành phân theo quy djnh. 

2 BixOc 2 

Chu tn diu phi thm djnh 
Chuyên viên phOng 
K hoch Tài chInh 
Vn tái 

159 giO 
lam vic 

(2) PhOng chuyên mon chi trl 
diu phi thm djnh h so: H 
so chuyên cho chuyên viên 
phOng K hoich Tài chinh Vn 
tãi. Chuyên viên giái quyt H 
so theo quy djnh và chuyên cho 
länh dao  phông thm djnh và phé 
duyt. _______ 

Thm djnh trInh phé duyt 
LAnh dio phông K 
llo?ch Tài chInh 
v tãi 

2 gii lam 

3 BuOc 3 Phé duyt Lânh dao SO 
I gRi lam 

.. viçc 

(3) Phê duyt: PhOng K&jch 
Tài chInh Vn tài trinh lanh do 
So k duyt và nhn kt qua, 
chuy' i cho bO phn chuyên 
ngành. 

4 BuOc 4 Trá k& qua 
BO phn tip nhn 
va trã kt qua ti 
TTPVHCC tinh; 

02 gii lam 
viêc 

(4) Cong chüc SO GTVT lam 
vic ti TTPVHCC tinh nhn k& 
qua t& phOng chuyén mon và trá 
k& qua trá kt qua cho to chcrc, 
cOng dan. 

TONG CONG TH4I GIAN THI,1C HIN TTHC 

168 giô 
lam vic 
(21 ngAy 
lam vic 

Thii gian giãi quyt T1'HC theo 
quy djnh 30 ngày. SO thirc hin 
ctt giãm 30% thôi gian giâi 
quyt theo quy djnh. 

5. Cp phf. hiu (Ian du) xe chy tuyn c dnh, xe butt,  xc taxi, xe vn chuyn hành khách theo hç'p dng, xe cong ten n0, xe tãi, xc du 
keo. 

5.1. Cp phà hiu (lan du) xe chy tuyn c djnh, xe butt, xc taxi, xe vn chuyn hành khách theo hp dng, xe cong ten 1w, xe tãi, xe du 
kéo d6i vói phirong tin mang bin kini soát thuOc tinh Gia Lai 



I Bithc 1 

Ca nhân hoc Doanh nghip 1p 01 bO h so 
np trirc tip tü Trun tarn phc vii hánh 
chmnh công, hoc gcri ho so qua dithng bixu 
din hoc qua ,phân mm Quãn 1)' Vfl tái, 
djch vii cong cap dO 4 cüa BO GTVT t?i  cija 
chi http://qlvt.mt.gov.vnl) 

Cong chirc Sâ Giao 
thông Vn tái lam 
viéc tai BO ph.n 
tip nhân và trá kt 
qua ti TTPVHCC 

03 giâ lam 
e c 

Không Không 

(1) H sci flOp ti TTPVHCC 
tlnh hoäc gCri h so qua du&ng 
buu din hoc nOp  qua Djch vii 
Cong cp dO 4 cüa BO GTVT; BO 
phn mOt  cCra (can bO so bit 
phái v U, tip nhiH so theo 
dáng thành phãn theo Quy djnh. 

2 BuOc 2 

Ch tn diu ph6i thm djnh 
Chuyên viên phOng 
K hoch Tài chInh 
Vn tai 

4 glO 
lam viêc 

(2) PhOng chuyên mOn chü trl 
diêu phôi thrn djnh h so: H 
so chuyn cho chuyên viên 
phOng K hocIi Tâi chinh Vn 
tãi. Chuyên viên giái quyt H 
so theo quy djnh và chuyên cho 
länh dao  phOng thm djnh và phê 
duyt. 

Thm djnh trmnh phé duyt 
LAnh dao phOng K 
hoach Tài chInh 
Van tâi 

1 gi1 lain 

BizOc 3 Phé duyt Lãnh dao SO 
1 gi& lam 

• vice 

(3) Phé duyt: PhOng K hotch 
Tài chInh Vin tãi trInh lành d?o 
SO k duyt vâ nh.n kt qua, 
chuyen cho bO phn chuyên 
ngành. 

4 Buóc 4 Trã kt qua 
BO phn tip nhn 
vã trã k& qua tai 
TI'PVHCC tinh; 

02 gi& lam 

(4) Cong chrc SO GTVT lam 
vic ti TTPVHCC tinh nhn kt 
qua tmr phOng chuyén mon và 
trá k& qua trã kt qua cho t 
chüc, cOng dan. 

TONG CQNG THI GIAN THVC HIEN TTHC 

11 giô 1aIII 
vic (1,4 
zigày lam 

vic) 

ThOi gian giái quyt TFHC theo 
quy djnh 2 ngày. SO thirc hin 
ct giám 30% thi gian giái 
quyt theo quy djnh. 

5.2 Cp phü hiu (lan du) xe chy tuyn c djnh, xe butt, xc taxi, xc vn chuyn hànli khách theo h'p thig, xc cômmg ten n0, xe tãi, xc 
du kéo di v&i phuo'ng tin mang bin kim soát không thuc tinh Gia Lal 

BirOc 1 

Ca nhãn hoc Doanh nghip 1p 01 bO h so 
np trrc tip t?i  Trung tam plc v;i hành 
chInh cong hoc qua phân mrn Quãn 1 vn 
tâi, djch vii cOng 4 dO 4 cCia BO GTVT tai 

Cong chcrc SO Giao 
thông Vn tãi lam 
vic tai BO phn 
tip nhân và trã k& 

04 gi lam 
vic 

(1) H so np tai  TTPVHCC 
tinh hoc nOp  qua Djch vim cOng 
cp dO 4 ccma BO GTVT; BO phn 

cira (can bO sO bit phái v 



chi http://qlvt.mt.gov.vnl) qua ti TTPVHCC 
tlnh 

IT, tip nhn H so theo dáng 
thành phân theo Quy djnh. 

trI diu ph6i thAm djnh 
Chuyên viên phông 
K hoach Tài chInh 
Van taj 

g 
lam viêc 

Si 
Giao 
thông 
vn tãi 

cac 
tinh, 
TP 

Khong 

(2) Phông chuyén mon chi trI 
dieu p hoi thm dlnh  h so: H 
sci chuyn cho chuyên viên 
phOng K hoch Tài chInh Vn 
tâi. Chuyên vièn giái quyt Ho 
so theo quy djiih và chuyn cho 
länh dao  phOng thm djnh và phé 
duyt. 

djnh trInh phê duyt 
Unh do phOng K 
hoch Tài chInh 
Van tãi 

2 gi& lam 
vic 

3 Btrâc 3 Phê duyt Lânh do S 
1 gir lam 

. vice 

(3) Phê duyt: PhOng K hoach 
TAi chInh Vn tái trmnh lânh do 
Sâ k duyt va nhn k& qua, 
chuyên cho b phn chuyên 
ngành. 

Bi.râc 4 Trã kt qua 
B phn tip nhn 
và trã kt qua tai 
TTPVHCC tinh; 

02 gii lam 
vice 

(4) Cong chüc Sâ GTVT lam 
VC tai TTPVHCC tinh nhn k& 
qua tir phOng chuyên mOn Va 
trã k& qua trã k& qua cho t 
ch(rc, cong dan. 

TONG CONG TH4fl GIAN THI.JC HIN TTHC 

44 giO' lam 
vic (5,5 
ngày lam 

vic 

Thai gian giâi quyt TTHC theo 
quy djnh 8 ngày. Sâ thrc hin 
ct giâm 30% thi gian giãi 
quy& theo quy djnh. 

6. D ngh cip (13i) phil hin xc chy tuyn c dnh, xe butt, xc taxi, xe vn chuyn hành khách theo hqp dng, xe cong ten nor, xe tãi, xe du 
kéo do bi mat, bj hir hông hoc ht hiu lirc 

I BuOc 1 

Ca nhan hoc Doanh nghip 1p 01 b h so 
np trVc  tip  t?i  Trun tam phiic vi hành 
chInh cong hoc tri ho so qua duOng b 
din hoac  qua phn rnm Quãn 
djch v cong cap d 4 ca BO GTVT t?i  dja 
chi http://qlvt.mt.gov.vnl) 

Cong chrc So Giao 
thông Vn tái lam 
vic tai B phn 
tip nhn vã trá k& 
qua tai  TTPVHCC 
tinh 

03 gi& lam 

VIeC 

Khong Không 

(1) H so nOp tal TTPVHCC 
tlnh hoc gri h so qua drng 
buu din hoc np qua Djch vi 
cong cp d 4 ccia B GTVT; B 
phn mOt  cira (can b sO bia 
phái v TI', tip nMn  HO so theo 
dáng thânh phan theo Quy djnh. 



(2) Phông chuyên mon chü trì 
diêu ph6i thãm djnh h sa: 
s chuyM cho chuyên viên 
phông Ké hotch Tài chinh Vn 
tái. Chuyên vién giãi quyM H 
s theo quy djnhvâ chuy&i cho 
länh dao  phông thm djnh và phê 
duyt.  
(3) Phê duyt: PhOng K hooch 
Tài chinh Vn tãi trInh ianh do 
Si kt  duyt và nhn kt qua, 
chuyen cho b phn chuyên 
nganh. 

(4) Cong chüc S?i GTVT lam 
vic tai TTPVHCC tinh nhn k& 
qua tir phông chuyên mOn Va 
trã k& qua trã kt qua cho to 
ch(ic, cOng dan. 

Thth gian giái quyt ITHC theo 
quy djnh 2 ngày. Sá thu-c hin 
cat giám 30% thai gian giái 
quylt theo quy djnh. 

(1) H sci ntp tai  TTPVHCC 
tinh hoc np qua h th6ng bLru 
chInh; B phn mt cCra (can b 

X 
sr biçt phái ye Ti', tiep nhn Ho 
so theo dung thành phn theo 
Quy djnh. Không KhOng 

(2) Phôtig chuyên mOn chü trI 
. L. • X A 

dieu phot tharn dinh  ho s: Ho 
so chuyn cho chuyên vin 

2 Bucrc 2 

ChCi tn diu phi thm dinh 
Chuyén vin phông 
K hoach TM chlnh 
Vântái 

' g 
lAm vic 

Thni dnh trInh pile duyt 
Lânh do phông K 
hoch TM chinh 
Vn tái 

I giä lam 
vic 

Btróc 3 Phê duyt Unh do Si 
1 gi& lam 

vtec 

4 Buàc 4 Trã k& qua 

B phn tip nhn 
và trà k& qua ' 

02 gki lam 

iêc 
TFPVHCCtinh; 

TONG CNG THR GIAN THIC HIN TTHC 

11 girlãm 
vic (1,4 
ngày lam 

vic 

7. Thu tic d nghj xãc nhn däng k biu trirug (logo) cüa xe taxi, màu son cüa xe butt 

1 Bu&c 1 

Ca nhân hoc Doanh nghip 1%p 01 bO h so 
np ti Trung tam phic hành chInh cOng 
(gcri tn1rc tiép hoc qua h thing btru chInh). 

Cong chcrc S Giao 
thông Vn tãi lam 

vic tü B phn 
tip nhn và trá kt 
qua ti TTPVHCC 
tlnh 

04 giô lam 

vic 

2 Btrâc2 
Chü trI diu phi tham ditili 

Chuyên viên phông 
K hooch Tài chInh 
Vntái 

19 gRi 
lam vic 



m dnh tnnh phe duyet 

Lânh do phông K 
hoch îàî chInh 
Vmn tãi 

2 gi?i lam 
viêc 

phông K hotch Tài chInh Vn 
tãi. Chuyên vién giái quy& H 
sc theo quy dlnh va chuyên cho 
lãnh dao  phông thAm djnh và phê 
duyt. 

duyt LAnh dao SO 
1 gii lam 

(3) Phê duyt: PhOng K ho?ch 
Tài chInh Vn tãi trInh länh do 
SO k duyêt và nhn kt qua, 
chuyen cho b phn chuyên 
ngành. 

4 Br6c 4 Trá kt qua 

B phân tip nhân 
và trã kt qua tai 
TTPVHCC tinh; 

02 glO lam 
(4) Cong chüc SO GTVT lam 
VIC t?i TTPVHCC tinh nhn k& 
qua tr phóng chuyên mon và 
trá kt qua trâ két qua cho t 
chác, cong dan. 

TONG CONG  TH1I ClAN THC HIN TTHC 

28 giOr lam 

vic (3,5 
ngày lam 

vic) 

Th&i gian giãi quyM TTHC theo 
quy djnh 5 ngày. SO t1c hin 
Cat giám 30% thai gian giái 
quyét theo quy dinh. 

L 8. D ngh Cong b dLra bn xe khách vào khai thác (cong bo Ian dau) 

I Btr6c 1 

Ca nhãn hoc Doanh nghip 1p 01 b h so 
np ti Trung tam phc viii hành chInh cong 
(gCri trrc tiêp hoc qua h th6ng biru chInh.) 

Cong chfrc SO Giao 
thông Vn tái lam 
viêc t?i Bô phan 
tip nhn và trã kt 
qua til TTPVHCC 
tinh 

04 gicl lam 
vic 

Không KIiông 

(1) H s np ti TTPVHCC 
tinh hoc np qua qua h th6ng 
hru chInh; BO phãn mOt  cCra 
(can bO sO bit phãi v TI', tip 
nhn H s theo dáng thành 
phn theo Quy djnh. 

2 BtrOc 2 

ChCi tn diu phi thAm dinh 
Chuyên viên phOng 
Ké hoach Tài chInh 
Van tat 

71 gii 
lam vic 

(2) Phông chuyên mon chi tn 
diu phôi thm djnh h scr: H 
sc chuyn cho chuyên viên 
phOng K hoach Tài chInh Vn 
tái. Chuyên viên giãi quyt H 
si theo quy djnh vã chuyên cho 
lânh do phông thAm djnh vã phê 
duyt. 

Tlim djnh trInh phê duyt 
Lânh dto phOng K 
hoach Tài chInh 

2 giO lam 



Vntãi vic 

3 Btrâc 3 Phê duyt Lânh dto Sâ 
1 gii lam 

. V1çC 

(3) Ph duyt: Phông K hoach 
Tài chlnh Vn tái trInh länh dao 
Sà kt  duyt và nhn kt qua, 
chuyen cho b phn chuyên 
ngành. 

4 Buâc 4 Trá kt qua 
Bi phn tip nhn 
và trã kt qua 

02 giä lam 
(4) Cong chCrc S& GTVT lam 
vic ti TIP VHCC tinh nhn kt 
qua tfr phông chuyên mon và 
trâ két qua trã két qua cho t 
chrc, cong dan. 

TFPVHCC tinh; 

TONG CQNG THOI GIAN THTC fflN TTHC 

80 gi& lain 
(10 

ngAy ia 
vic) 

Thi gian giâi quyét TFHC theo 
quy djnh 15 ngày. S thrc hin 
ct giám 30% thai gian giái 
quyét theo quy djnh. 

9. D nghj COng bó Ii tram dfrng nghi 

1 Birâc 1 

Ca nhân hoc Doanh nghip 1p 01 b hi) so 
np ti Trung tam phvc vi hãnh chInh cOng 
(gi trirc tiép hoc qua h th6ng bru chInh). 

COng chrc Si Giao 
thông Vn tái lam 
vic tai B phn 
tiép nhn và trã két 04 gi& lam 

VicC 

Khong Không 

(1) Hi) so np tai  TTPVHCC 
tlnh hoc nOp  qua qua h th6ng 
btru chInh; B phn mt cra 
(can bO sâ bit phái v IT, tiép 
nhn Hi) so theo clang thãnh 
phAn theo Quy djnh. 

qua tai  TFPVHCC 
tinh 

2 Buâc 2 

Chü tn diu pMi th.m djnh 
Chuyên viên phông 
Ké hoch Iài chInh 
Vn tã' 

71 gi1 
lam vic 

(2 Phöng chuyn mOn chü trI 
dieu ph61 thám djnh hi) so: Hi) 
so chuyên cho chuyên viên 
phông Ké hoach Tài chinh Vn 
tái. Chuyn viên giãi quyt Hi) 
so theo 'uy djnh vâ chuyén cho 
lanh do phông thâm djnh và phê 
duyt. 

Thm dinh trIiih phé duvét Lnh do phông K 
hoch Tâi chfnh 
Vn tái 

2 gii lam 
Vice 

3 Btrc 3 Phé duyt Länh do S, 
I gi lam 

viçc 

(3) Phê duyt: Phóng Ké hoach 
Tài chmnh Vn tãi trinh lnh do 
Sâ k duyt và nhn két qua, 
chuyen cho b phân chuyên 
ngành. 



4 

'ra k& qua 
B phn tip nhn 
và trã kt qua tai 
TTPVHCC tinh; 

02 gi lam 
(4) Cong chirc Sâ GTVT lam 
vic ti TTPVHCC tinh nhn kt 
qua t& phông chuyên mOn và 

ôd
kt qua cho t6 

CQNG THI GIAN THVC HIN TTHC 

80 gi& lam 
vic (10 

ngày lam 
vic 

Thai gian giãi quyt TTHC theo 
quy djnh 15 ngày. Sâ thirc hin 

t giãm 30% th&i gian giãi 
quyt theo quy djnh. 

TONG 

10. D ngh Cong bt li bn xe khách 

1 Bthc 1 
Ca nhân hoc Doanh nghip 1p 01 bO h so 
nOp  tai Trung tAm phiic vi hAnh chInh cOng 
(gCri trirc tip hoc qua h thing buu chInh). 

Cong chirc Si Giao 
thông Vn tãi lam 
viêc tai BO phn 
tip nhn và trA ket 
quA ti rrvi-icc 
tinh 

04 gicl lam 
VC 

Không KhOng 

(1) H SO flOp ti TTPVHCC 
tinh hoc np qua qua h thng 
biru chInh; BO phn môt cCra 
(can bO sâ bit phái v Ti', tip 
nhn H so theo ding thành 
phAn theo Quy dlnh. 

2 Btric 2 

ChU trI diu phi thm dinh 
Chuyên vien pliông 
K ho?ch TAi chInh 
VntAi 

71 gi& 
lam VC 

(2) PhOng chuyén mon chü tn 
diu ph6i thni djnh h so: 
so chuyn cho chuyên viên 
phông K ho?ch Tài chInh Vn 
tAi. Chuyên viên giAi quyt H 
so theo quy djnh và chuyên cho 
lAnh dio phóng thAm djnh vA phê 
duyt. 

ThArn djnh trInh phê duyt LAnh dto phông K 
hoach TAi chInh 
Vn tAi 

2 gi& lAm 
V1C 

3 Buàc 3 Phê duyt Länh dao  Sâ 
1 gi& lam 

. viçc 

(3) Phé duyt: Phông K ho?ch 
Tài chInh Vn tAi trinh lAnh do 
So k duyt và nhn kt quA, 
chuy 'n cho bO phn chuyên 
ngành. 

4 Buâc 4 TrA kt quA 
BO phin tiép nhn 
vA trA kt quA tai 
1TPVHCC tinh; 

02 gR lAm 
viec 

(4) COng chcrc Sâ GTVT lam 
vic tai  TTPVHCC tinh nhn kt 
quA tfr phOng chuyên mon và 
trA kt quA trA kêt quA cho t6 
ch(rc, cong dan. 



TONG CONG THI GIAN THVC HIN TTHC 

80 g1ô lam 
(10 

ngày lain 
vic) 

Th?i gian giái quyt TTHC theo 
quy djnh 15 ngày. Sà thijc hin 
ct giãrn 30% thi gian giãi 
quyet theo quy djnh. 

11. D ngh Cong b thra train thing nghi (trir trm dung nghi trên cãc tuyn qu& l) vào khai thác (cong b lin du) 

I Buâc 

Ca nhân hoc Doanh nghip 1p 0! bO h so 
np ti Trung tam phiic vJi hành chInh cong 
(gCri trirc tip hoc qua h th6ng bisu chInh). 

Cong chtrc Sâ Giao 
thông Vn tái lam 
vic ti B phn 
tip nhn và trâ kt 
qua ti TTP\TFICC 
tinh 

04 giô 1am 
viec 

Không Không 

(1) H S np ti TTPVHCC 
tlnh h* nOp qua h thng bru 
chInh; B phn mt cCra (can bO 
sâ bit phái v Ti', tip nhn Ho 
so theo dáng thãnh phAn theo 
Quy djnh. 

2 Buàc2 

Chti trI diu ph6i thm djnh 
Chuyén vién phOng 
K hoach Tài chmnh 
Vn tái 

71 giâ 
lam viêc 

(2) PhOng chuyên mon chci trI 
diu ph6i thin djnh h so: 1-Is 
so chuyn cho chuyên viên 
phOng Ké hoich Tài chInh V.n 
tai. Chuyên viên giái quy& H 
so theo quy djnh và chuyén cho 
1nh do phông thni djnh và phê 
duyt. 

Thm dlnh  trInh phê duyt 

Länh d?o  phOng K 
hoach Tài chmnh 
Vn tãi 

2 gRi lam 
vic 

3 Buâc 3 Phê duyt Länh dao S 
I gi lam 

viçc 

(3) Phê duyt: Phông K hoch 
Tài chInh Vn tái trmnh lAnh dio 
Sâ k duyt va nhn k& qua, 
chuyen cho bt plin chuyên 
ngành. 

4 Buàc 4 Trá kt qua 
B phn tiêp nhn 
Va tra kt qua ti 
TTPVHCC tinh; 

02 già lam 
viçc 

(4) Cong chIrc S GTVT lam 
vic ti TTPVHCC tlnh nhn kt 
qua tu phOng chuyên mon và 
trá kt qua trá kt qua cho t 
chIrc, cong dan. 

TONG CONG THO! GIAN THIIC HI1N TTHC 

80 giO lam 
vic (10 

ngày lam 
vic) 

Thii gian giái quy& TTHC theo 
quy djnh 15 ngày. S thirc hin 
ct giãm 30% thOri gian giái 
quyt theo quy djnh. 



,D&4 lcp phü hiu In du cüa xe ni b. 

cp phü hiu In du cüa xc ni b di vôi phuong tin mang bin kim soát thuc tinh Gia Lai 

j/' hInh 

nhân hoc Doanh nghip 1p 01 b hi so 
p trirc tiêp ti Trung tarn phc vi hành 

cong hoc gcri qua duâng bt.ru din 
hoc qua phn nim Quãn l vn tái, dlch  v 
cong cp dO 4 cüa BO GTVT ti dja chi 
http://qlvt.mt.gov.vnl) 

Cong chüc Sâ Giao 
thông Vn tái lam 
vic ti B phn 
tiêp nhn Va trã kêt 
qua ti TTPVHCC 
tlnh 

03 gi lam 
viêc 

Không Không 

(1) H so n tai  TTPVHCC 
tinh hoAc gCri qua dirng biru 
diii hoc np qua Djch vi cong 
cp d 4 ca B GTVT; B phn 
mt ci:ra (can b so bit phái v 
TI', tip nhn H so theo diing 
thành phn theo Quy djnh. 

2 Btrâc 2 

Chü trI 4iu phM thAin dnh 
Chuyên viên phông 
K ho?ch  Tài chinh 
Vn táj 

04 gi& 
lam viêc 

(2) PhOng chuyên mon chü trI 
diu ph6i thAm djnh h so: 
so chuyn cho chuyên vién 
phOng K hoch Tài chInh Vn 
tái. Chuyên viên giãi quyt H 
so theo quy djnh và chuyên cho 
Iânh d?o  phOng thm cljnh Va phê 
duyt. 

Thm djnh trinh phê duyt 
Lnh do phông K 
hoach Tài chInh 
Van tái 

1 gi& lam 

3 BirOc 3 Phê duyt Lânh dto SO 
I gi& lam 

(3) Phé duyt: PhOng K hooch 
Tài chInh Vn tài trInh lanh do 
SO k duyt va nhn kt qua, 
chuyen cho bO phn chuyên 
ngành. 

4 BirOc 4 Trá két qua 
BO phn tip nhn 
va trá kt qua t?i 
TTPVHCC tinh; 

02 giO lam 

(4) Cong chrc SO GTVT lam 
vic ti TIP VHCC tinh nhn k& 
qua tlr phOng chuyên mOn vâ 
trà kt qua trã két qua cho to 
chüc, cOng dan. 

TONG CONG THI GIAN THT)'C ffl1N TTHC 

11 gi& lam 
vic (1,4 
ngày lam 

vic) 

Th&i gian giâi quyt TTHC theo 
quy djnh 2 ngay. SO thirc hin 
c& giâm 30% thai gian giãi 
quy& theo quy djnh. 

12.2. D ngh cp phà hiu ln dU cüa xe nOi bO di vói phirorng tin mang biii kim sot không thuOc tinh Gia Lai 

1 BirOc I Ca nhân hoAc Doanh nghip 1p 01 bO h so 
np ttVc  tip ti Trung tarn pIc v hành 

Cong chüc SO Giao 
thông Vn tãi lam 04 gi& lam 

(1) H so np ti TTPVHCC 
tinh hoc gi qua dir&ng biru 



chInh cong hoc gri qua dithng buu diên 
hoc qua phAn inm Quãn 1 vn tãi, djch vii 
cOng cp dO 4 ccta BO GTVT ti dja chi 
http://qlvt.mt.gov.vnl) 

vic ti B ph.n 
tip nhn và trá k& 
qua ti TTPVI-ICC 
tinh 

viéc din hoc nip qua Djch vi cOng 
cp dO 4 cüa BO GTVT; BO phn 
mOt ccia (can bO s bit phái v 
liT, tiêp nhn H so theo dCing 
thãnh ph?in theo Quy djnh. 

2 BuOc 2 

Chü trI diêu phôi thãm djnh 
Chuyên vien phOng 
K hooch Tâi chInh 
Vin tãi 

.. 

lam VIC 

S 
Giao 
thông 
vn tái 

các 
tinh, 
TP 

Không 

(2) PhOng chuyên mon chü trI 
diu ph61 thm djnh h so: 
so chuyn cho chuyên viên 
phOng Ké hoch Tài chInh Vn 
tâi. Chuyên viên giái quyt H 
so theo quy djnh và chuyên cho 
lânh do phOng thrn djnh và phé 
duyt. 

Thãm djnh trInh phê duyt 
Lanh dao phOng K 
hoach Tài chInh 
va tái 

2 gRi lam 

3 Bixâc 3 Phé duyet Lânh dto S& 
I giâ lam 

(3) Phê duyt: PhOng K hoach 
Tài chInh Vn tâi trInh lãnh d?o 
Sa k duyt vâ nhn kt qua, 
chuyen cho bO phn chuyên 
ngành. 

4 Buâc 4 Trá kt qua 
BO phn tiêp nhn 
và trá kêt qua 
TTPVI-ICC tinh; 

02 gi? lam 
iéc 

(4) Cong chCrc Sâ GTVT lam 
vic t?i  TTPVHCC tinh nhn kêt 
qua tir phOng chuyên mon vã 
trâ két qua trâ k& qua cho t 
chüc, cOng dan. 

TONG CQNG THI GIAN THIC HIIN TTHC 

44giô lam 
VIcC (5,5 
ngay lain 

vic) 

Th&i gian giãi quyt TTHC theo 
quy djnh 8 ngây. Sâ thic hiên 
ct giâm 30% thii gian giãi 
quyet theo quy dnh. 

13. D nghj cp (lai) phü hiu cüa xe nOi bO do bi mat, b hir hông hoc ht hiu bye 



nhân hoc Doanh nghip lap 01 b h so 
trrc tip ti Trung tam phuc vi hành 

'cnh cong hoc gri qua thrOng buu 
'hc qua phn mm Quãn ly van tài, djch 

ôg cp d 4 cüa B GTVT tai  dja chi 

4)p Cong chrc SO Giao 
thông Vn tãi lam 
viêc tai B ph.n 
tiep flhafl k 
qUa t?i  TTPVFICC 

- 

03 giO lam 
viec 

Không Không 

(1) H so np tai  T1'PVHCC 
tinh hoc gcri qua thrOng b.ru 
diên hoAc np qua Djch vi cOng 
cp d 4 cia B GTVT; B phn 
mOt ccra (can b sO bit phái v 
TI', tip nhn H so theo diing 
thành phn theo Quy djnh. 

1, — 

2 BuOc 2 

Chü tn diu phi thm djnh 
Chuyên viên phông 
K hoach Tài chInh 
Vn 

04 
lam vic 

(2) Phông chuyên mon chci trI 
diu ph6i thm djnh h so: H 
so chuyen cho chuyên vién 
phOng K hoach Tài chInh Vn 
tái. Chuyên vien giãi quyt H 
so theo quy djnh và chuyén cho 
lAnh do phOng thm djnh và phé 
duyt. 

Thm djnh trinh phê duyt 
Lãnh dao phOng K 
hoch Tài chInh 
Van tãi 

01 gio lam 

3 BtrOc 3 Phê duyt LAnk dao SO 
O gj*y  lam 

. vice 

(3) Phé duyt: PhOng Ké hoch 
Tâi chInh V.n tái trinh lânh do 
So k duyt vA nhn kt quA, 
chuyen cho bO phn chuyên 
ngAnh. 

4 Bi.rOc 4 TrA kt quA 
B phán tip nhn 
vA trA kt quA tai 
TIP VHCC tinh; 

02 gi& lam 
• vice 

(4) Cong chrc SO GTVT lam 
VC tai TFPVHCC tinh nhn két 
quA tr phOng chuyên mon Va 

trA kt quA trA kêt quA cho to 
chIrc, cOng dan. 

TONG CQNG THfl GIAN THC HIIN TTHC 

11 giô lAm 
(1,4 

ngãy lAm 
vic) 

Thai gian giAi quyt TTHC theo 
quy djnh 2 ngAy. SO thirc hin 
ct giArn 30% thii gian giAi 

quyt theo quy djnh. 

., x • 14. D ngh cp phü hiçu Ian daii cua xc trung chuyen 

14.1. J} ngh cp phil hiu ln du cüa xe trung chuyn 8ñ vOi phirong tin mang biên kiêm soAt thuc tinh Gia Lai 



I Buâc I 

Ca nhân hoc Doanh nghip 1p 01 b h so 
np trirc tip ti Trung tam phiic viii hành 
chInh cong hoc gri qua dixàng btru din 
hoc qua phAn mrn Quãn l vn tãi, dich 
cOng cap d 4 cüa B GTVT t?i  dja chi 
http://qlvt.rnt.gov.vnl) 

Cong ch(rc Sâ Giao 
thông Vn tái lam 
vic tal B phn 
tiêp nhn và trá két 
qua tai  TFPVHCC 
tlnh 

03 gi lam 
vic 

Không KhOng 

(1) H6 so np ti TI'PVHCC 
tinh hoc gcri qua duâng buu 
din hoc nOp  qua Djch vi cong 
cp d 4 cüa B GTVT; BO phân 
mOt cra (can b scr bit phái v 
TI', tip nhn H so theo dáng 
thânh phAn theo Quy djnh. 

2 Bi.rôc 2 

ChU trl diu phi thm djnh 
Chuyên vién phOng 
K ho?ch Tãi chInh 
Vn tãi 

04 gi& 
lam vic 

(2) PhOng chuyên mon chCi trl 
diu ph6i thtin djnh h so: H 
so chuyn cho chuyên viên 
phOng K hoch Tài chinh Vn 
tái. Chuyên vién giái quy& H 
so theo quy djnh và chuyên cho 
länh do phOng thm djnh và phé 
duyt. 

Thrn djnh trInh phé duyt 
Lânh do phOng K 
hooch Tài chInh 01 gii lam 

3 Buâc 3 Phê duyt Lanh dao Sâ 
01 gR làiii 

(3) Phé duyt: PhOng K hoch 
Tâi chInh Vn tãi trInh lanh &o 
Sr k duyt và nhn kt qua, 
chuyen cho b phn chuyén 
ngãnh. 

4 Buoc 4 Trã kt qua 
B phn tip nhn 
va trà kt qua ti 
TFPVHCC tinh; 

02 gi& lam 
iêc 

(4) COng chrc So GTVT lam 
vic ti TTPVHCC tinh nhn k& 
qua tir phOng chuyên mon Va 
trã kt qua trã k& qua cho to 
chtrc, cong dan. 

TONG CQNG THfl GIAN THVC  HIN TTHC 

11 gi& lam 
vic (1,4 
ngây lam 

vic) 

Thri gian giái quyt TFHC theo 
quy djnh 2 ngày. SO thirc hin 
ct giãrn 30% theii gian giái 
quy4t theo quy djnh. 

14.2. D ngh cp phà hiu lin du cüa xc trung chuyn dii vôi phu'ong tin mang bin kim soát không thuc tlnh Gia Lai 



• 

• 

J'I 

-- 

• / 

Ca nhân hoc Doanh nghip 1p 01 bO h s 
np trrc tiêp t?i  Trung tam phic vu hành 
chInh cong hoc gii qua thrOng bru diên 
hoc qua phn mm Quân 1 vn tãi, djch 
cong cp dO 4 ccia BO GTVT t?i  dja chi 
http:f/qlvt.mt.gov.vn/)  

Cong chüc SO Giao 
thông Vn tâi lam 
viçc t?i B phn 
tip nhn và trá két 
qua ti TTPVHCC 
tinh 

04 giO lam 
viêc 

(1) H so np ti UPVHCC 
tinh hoàc gcri qua &rOng biru 
then hoäc np qua Djch v cong 
cp dO 4 cüa BO GTVT; BO phn 
mOt cra (can bO sO bit phái v 
IT, tip nhn H sci theo dung 
thânh phn theo Quy djnh. 

2 BirOc 2 

ChU trI diu phi thm djnh 
Chuyên viên phOng 
K hoch Tài chInh 
Vn tãi 

gj 
lam viêc 

SO 
Giao 
thông 
van tái 

tinh, 
TP 

Không 

(2) Phông chuyên mon chü tn 
diéu phOi thm djnh h s0: H 
s chuyên cho chuyên viên 
phOng K hoach Tâi chmnh Vn 
tãi. Chuyên viên giâi quy& H 
scc theo quy djnh va chuyên cho 
lânh do phOng thAm djnh và phê 
duyt. 

Thm dlnh  trinh phê duyt 
Lânh dto phOng K 
hooch Tài chInh 
Van tãi 

02 giO lam 
Vic 

3 Bi.rOc 3 Phê duyt Lanh d?o  Sâ 
01 giO lam 

... viçc 

(3) Phê duyt: PhOng K hoch 
Tài chInh Vn tái trInh lãnh d?o 
So k duyt và nhn k& qua, 
chuyen cho bO phn chuyên 
ngânh. 

4 BtrOc 4 Trâ kt qua 
BO phn tip nhn 
và trã k& qua tai 
TIP VHCC tinh; 

02 giO lam 

(4) Cong chcrc SO GTVT lam 
vic tai  TTPVHCC tinh nhn kt 
qua tr phOng chuyên mOn và 
trá kt qua trã két qua cho t 
chCrc, cong dan. 

TONG CQNG THI GIAN THI)C llIN TTHC 

44 giô' 
lam vic 
(5,5 ngày 
lam vic) 

ThOi gian giãi quyt TTHC theo 
quy dlnh  8 ngày. SO thirc hin 
ct giám 30% thai gian giâi 
quyt theo quy djnh. 

15. Thu tuc cp giy phép van tãi lien vn Vit Nam  —  Campuchia di vO'i phiroiig tiên phi thiroiig mal 

I BuOc 

Ca nhãn hoc Doanh nghip 1p 01 bO h sci 
np trrc tip ti Irung tam plc vi hành 
chInh cong hoc gcri qua thrOng buu din 
hoc qua p1in mm Quãn l vn tái, dich  vu 

Cong chtrc SO Giao 
thông Van tãi lam 
vic ti Bô phn 
tiêpn va trâ két 

03 gi& lam 
viçc 

Không Không 
(1) Ho s nOp tai  TTPVHCC 
tinh hoac giri qua thrOng biru 
diên hoàc np qua Djch vii cong 
cap dO 4 cua BO GTVT; BO phn 



cong cp d 4 cüa Bô GTVT ti dja chi 
http://qlvt.mt.gov.vnl) 

qua ti TFPVHCC 
tinh 

mOt cra (cá.n b sâ bit phái v 
TT, tip nhn H so theo thing 
thành phn theo Quy djnh. 

2 
BuOc 2 

ChCi tn diu phi thm djnh 
Chuyén viên phông 
K hooch Tài chInh 
Van tãi 

04 o 
lam viçc 

(2) Phông chuyën mon chü trI 
diu ph6i thm djnh h so: H 
so chuyn cho chuyên viên 
phông K hoch îàì chInh V.n 
tái. Chuyên viên giái quyt H 
so theo quy djnh và chuyên cho 
länh dao phông thm dnh và phê 
duyt. 

Thin djnh trinh phê d uyct 
Lanh do phông K 
hooch Tài chInh 
V.n tãi 

01 gii lam 
vc 

3 BirOc 3 Phé duyt Lânh dao SO 
01 gi& lam 

(3) Phé duyt: PhOng K hoch 
îàì chInh Vn tài trInh lãnh clao 
SO k duyt vã nhân kt qua, 
chuyên cho b phân chuyén 
ngành. 

4 BuOc 4 Trá k& qua 
B plin tip nhn 
Va trá k& qua tai 
TTPVHCC tinh; 

02 gii lam 
(4) Cong chic SO GTVT lam 
vic ti TTPVHCC tlnh nhn kt 
qua tir phông chuyên mOn và 
trá kt qua trã kêt qua cho to 
chCrc, cong dan. 

TONG CQNG TH1I GIAN THIJC llIN TTHC 

llgiôr lam 

vic) 

ThOi gian giái quyt TTHC theo 
quy dlnh  2 ngày. SO thijc hiên 
c& giãm 30% thOi gian giãi 
quyt theo quy djnh. 

16. Cp gity phép lieu vn Vit Nam - Lao 1n du dói vói phuong tiui thirong mai (áp diing cho phuong tin kinh doauih vn tãi) 

1 BuOc i 

Ca nhän hoc Doanh nghip 1p 01 b h so 
np trirc tip tai  Trung tam phiic vii hành 
chmnh cong hoc gui qua thrOng btru 
hoc qua phn mm Quãn l vn tái, djch vi 
cong cap d 4 cüa Bô GTVT ti dja chi 
http://qlvt.mt.gov.vn/ hoc qua Cng thông 

Cong chCrc SO Giao 
thong Vn tãi lam 
viêc tai BO phn 
tip nhn vã trâ kt 

03 giO lam 
VIçC 

Không Không 

w so np ti TTPVHCC 
tlnh hoc gui qua thrOng bini 
din hoc np qua Djch vii cong 
ccia B GTVT hoc qua Cong 
thông tin I ccra qu6c gia; B 
phn mt cCra (can bô sO bit 
phái v Ti', tip nhân H so theo 
dng thành phân theo Quy dnh. 

tin 1 cCra qu6c gia ti dja chi 
https://vnsw.gov.vnf) 

qua ti TTPVHCC 
tinh 



OPN 

tn diu phi thm dinh 
Chuyên viên pliOng 
K hoch Tài chInh 
Vntài 

04 gi? 
lam viéc 

4 ': 
/Thm 

.4 
djnh trInh phê duyt 

Lânh dao  pliOng K 
hoch Tãi chInh 
Van tâi 

01 giâ lam 
vic 

Buàc 3 Phê duyt LAnh d?o  Sà 
01 gi?ilàm 

4 Bixc 4 Ira kt qua 
B phn tip nhin 
và trã kt qua t?i 
TIP VHCC tinh; 

02 giOr lam 
iêc 

TONG CQNG THfl GIAN THVC HIN TTHC 

11 giô lam 
vic (1,4 
ngày lam 

vic) 

17. Cp Iai giy phép lien vn Vit Nam - L?io di vol phirong tin thirong mi (ap diing ci 
lien vn Viêt - Lao h& li*n hoc bj hir hOng, bl mat 

I Btràc 1 

Ca nliân hoc Doanh nghip Ip 01 bO h so 
nOp trirc tip ti Thing tam phic vij hành 
chInh cong hoc gcri qua ththng biru din 
hoc qua phn mm Quân l vn tâi, dich 
cOng cp do 4 cüa Bô GTVT t?i  dja chi 
http://qlvt.mt.gov.vn/ hoc qua Cng thông 

Cong chcrc Sâ Giao 
thông V.n tái lam 
vic ti Bô phn 
tip nhn và trã kêt 
qua t?i  TTPVHCC 
tlih 

03 gii lam 
V1C 

tin I cCra quôc gia t?i dja chi 
https://vnsw.gov.vn/)  

(2) PhOng chuyên mon chü trl 
diu phOi thâm djnh h sci: Ho 
so chuyén cho chuyên viên 
phOng Kê ho?ch  Tài chInh Vn 
tái. Chuyên vien giâi quy& HO 
so theo quy djnh và chuyn cho 
länh do phOng thâm djnh và phê 
duyt. 
(3) Phê duyt: PhOng Kê hoach 
Tài chInh Van tài trInh länh dao 
SO k duyt và nh.n kêt qua, 
chuyén cho b phn chuyên 
ngành. 

(4) Cong chrc SO GTVT lam 
vic tai TTPVHCC tinh nhn kêt 
qua t& phOng chuyén mon Va 
trà kt qua trá kêt qua cho to 
chrc, Cong dan. 

Thii gian giái quyt TTHC theo 
quy djnh 2 ngày. S th1rc hin 
ct giâm 30% thai gian giâi 
quyt theo quy djnh. 

nh doanh vn tãi) khi Giy phép 

(1) H so np tai TTPVHCC 
tinh hoc gri qua dircng bi.ru 
din hoc np qua Djch vi cong 
cüa BO GTVT h* qua Cong 
thông tin I ccra quôc gia; BO 
phn mt cira (can b sà bit 
phái ye TI, tip nh.n H so theo 
dung thânh phan theo Quy djnh. 

0 phirong tin 

Khong Không 

  



phirong tin th 

Không Không 

2 Btrâc 2 

Chü trl diu ph6i th.ni dinh 
Chuyên viên phông 
K hoach Tãi c1iIni 
Vn tái 

04 g lam 
viec 

Thm djnh trInh phê duyt 
Lânh dto phông K 
loch Tài chInh 
Vn tâi 

01 gi& lam 
vic 

BuOc 3 Phê duyt Länh do SO 
01 gi? lam 

4 BixOc 4 Trá k& qua 
B phn tip nhãn 
và trâ kt qua tii 
TTPVHCC tinh; 

02 gi& lam 

TONG CQNG TH1I GIAN THUC HIN TTHC 

11 gi&Jàm 
vic (1,4 
ngày lam 

viêc) 

A A (. 18. Cp giy phép lien vn Vit Nam — Lao Ian dau doi vcri phrong tin phi thiro'ng miii v 
thy an ho1c ho3t (Ing kinh doanh cüa doanh nghip, hçp tác xã trên länh thi Lao 

I BuOc I 

Ca nhân hoc Doanh nghip 1p 01 bO h so 
np trirc tip ti Trung tam phc vii hành 
chInh Cong hoc gi'ri qua duOng bisu din 
hoc qua phn mm Quãn 1 vn tái, djeh vz 
cong cp dO 4 cOa BO GTVT ti dja chi 
http://qlvt.mt.gov.vnl  hoc qua C6ng thông 

Cong chrc SO Giao 
thông Vn tãi lam 
vic tii BO phtn 
tip nhân và trà kêt 
qua ti rrpvi-icc 

tinh 

03 g lam 
vic 

tin I cCra quoc gia tai dja chi 
https://vnsw.gov.vn/)  

(2) PhOng chuyên mon chci trI 
diu phM thm djnh ho so: HO 
so chuyn cho chuyên viên 
phOng K hoach Tài chInh Vn 
tâi. Chuyén viên giài quyét H 
so theo quy djnh và chuyên cho 
lAnli dto phOng thAm djnh và phê 
duyt. 
(3) Phé duyt: PhOng Kê hoch 
Tãi chInh V.n tái trInh lnh do 
SO k duyt và nhn kêt qua, 
chuyên cho bO phn chuyên 
ngành. 

(4) Cong chrc SO GTVT lam 

vic ti TTPVHCC tinh nhãn két 
qua tCr phOng chuyên mon Va 
trá két qua trâ kt qua cho tO 
chCrc, cong dan. 

Thii gian giâi quyt YI'HC theo 
quy djnh 2 ngOy. SO thirc hin 
ct giáin 30% thai gian giái 
quyt theo quy djnh. 

rong mi phuc vii các cong trInh, 

(1) H so nOp tai TTPVHCC 
tinh hoc gcri qua du&ng buu 
din hoIc nOp qua Djch vçi cong 
ccia BO GTVT hoc qua C&g 
thông tin I ct:ra qu6c gia; BO 
pMn mOt  cCra (can b sO bit 
phái v TI, tip nhn Ho so theo 
dung thành phan theo Quy djnh. 



Không Không 

(2) Phông chuyn mon thu tn 
diêu phôi thm djnh ho so: Ho 
so chuyên cho chuyên viên 
phOng K hoch Tài chInh V.n 
tái. Chuyên vién giãi quy& H 
so theo quy djnh yà chuyên cho 
lãnh dao  phOng thâm djnh và phê 
duyêt. 
(3) Phê duyt: PhOng Ké hoach 
Tâi chInh Vn tài tnmnh Iânh dao 
Sâ k duyt va nhn kt qua, 
chuyn cho b phn chuyên 
ngành. 

(4) Cong chrc Sâ GTVT lam 
tai TTPVHCC tinh nhan ket 

qua tir phông chuyên mon v 
ha kêt qua trá kêt qua cho to 
chic, cong dan. 

Th?yi gian giái quyêt TTHC theo 
quy djnh 2 ngày. Sâ thuc liin 
ct giám 30% thai gian giái 
quyt theo quy djnh. 

Irong tin thirong mai phic vu các cong trInh, dtr 
phép lien vn Vit - Lao ht han hoc bi hir hông, 

(1) H so np tai TTPVHCC 
tinh hoc gt'ri qua diring bLru 
din hoc np qua Djch vi  cong 
cüa B GTVT hoac  qua Cong 
thông tin 1 cra quOc gia; B 
phn inOt  cira (can bt so bit 
phái v TT, tip nhn H so theo 
dáng thãnh phan theo Quy djnh. 

k,1  

r__.\ 

2' 

Chü tn diu phM th&n djnh 

I 

Chuyên viên phông 
K hoach Tài chInh 
V?n tái 

. 
04 gia lam 

vice 

I 
Thâm djnh trInh phê duyt 

LAnh do phông K 
hoch Tài chInh 
Vn tãi 

01 gi& lam 
vic 

— 

Bt.r&c 3 Phé duyt Länh c10 Si 
01 gi?làm 

4 Buâc 4 Trá kh qua 
Bci phn tip nhãn 
vâ trá kêt qua tai 
TTPVHCC tlnh; 

02 gi?x lam 

TONG CNG TH1I GIAN THIIC HIN TTHC 

11 giôlàm 
vic (1,4 
ngay lam 

vic) 

19. dp hii giy phép 
an lioc hot dng kinh 
bi mt 

lien vn Vit Nam - Lao di vói phiroiig tin phi thirong mai vàyh 
doanh cüa (loanh nghip, hqp tác xã trên lãnh th1 Lao khi Giay 

I Birâc 1 

Ca nhãn hoc Doanh nghip lap 01 b ho so 
np trrc tiêp tai  Trung tam phiic vi hành 
chInh cOng hoc gcri qua dtthng btru din 
hoc qua phAn mm Quán l vn tâi, djch vii 
cong cp d 4 cOa BO GTVT tai  dja chi 
http://qlvt.mt.gov.vnl  hoc qua Cng thông 

Cong ch(rc S& Giao 
thông Vn tãi lam 
vic t?i Bô ph.n 
tip nhn và trã kt 
qua t?i  Trung tam 
phic vii hãnh chInh 
cong tinh 

03 gir lam 
vic 

tin 1 cCra quôc gia ti dja chi 
https://vnsw.gov.vn/)  



2 Btrâc2 

Chü trI diu phi thni dinh 
Chuyên viên phông 
K hoch Tâi chInh 
Vn tãi 

04 giâ lam 
vic 

Thm djnh trInh phê duyt Lãnh dto phông Ké 
hotch Tài chInh 
Vn tãi 

01 gi& lam 
viêc 

Birâc 3 Phé duyt Lnh dto Sà 
01 gi?1ãm 

4 Birórc 4 Trá k& qua 
B phn tip nhn 
và trà kt qua ti 
TTPVHCC tInh; 

02 gRi lam 

TONG CONG THI GIAN THIIC H1N TTHC 

11 gi4Ylãm 
vic (1,4 
iigày lam 

viêc) 

20. Gia han Giy phép lien In và thôi gian bru hành ti Vit Nani cho phirong tin Lao 

I Buàc 1 

Ca nhãn hoc Doanh nghip 1p  01 b h so 
nOp trrc tip ti Trung tam phic vii hành 

x chInh cong hoc qua phan mern Quán 1Y V?fl 
tài, djch vii cong c d 4 cüa B GTVT ti 
dja chi http://qlvt.mt.gov.vnT  

Cong chrc Sâ 
GTVT lam viêc tai 
B phn tip nhn 
vâ trâ kt qua ti 
TFPVFICC tinh 

01 gi0 lam 
vic 

2 Buâc2 

Chü trI diu phi thm djnh 
Chuyên viên phông 
K hoçtch Tài chInh 
Van tãi 

2,5 gii 
lam vic 

Thm djnh trinh phé duyt 
Lânh do phông Kê 

(2) Phông chuyên mon chU trI 
diu phôi thm djnh ho so: Ho 
so chuyén cho chuyên viCn 
phông K hoach  Tài chInh Vn 
tái. Chuyên viên giái quyt HO 
so theo quy djnh và chuyên cho 
lânh dao  phOng thâm djnh vâ phê 
duyt. 
(3) Phê duyt: Phöng K hoach 
Tài chInh Vn tái trInh lânh dao 
Sâ k duyt vâ nhn kt qua, 
chuyn cho b phtn chuyCn 
ngành. 

(4) Cong chcrc Sâ GTVT lam 
viçc ti TTPVHCC tlnh nhin ket 
qua tr phOng chuyên mon và 
trá két qua trá kêt qua cho t 
chirc, cOng dan. 

Thxi gian giãi quyt ITHC theo 
quy djnh 2 ngày. Sâ thigrc hin 
ct giàm 30% thii gian giái 
quy& theo quy djnh. 

(1) H so np tti TTPVHCC 
tinh hoac  iip qua Djch vi cong 
cp dO 4 cCia BO GTVT; BO phIn 
mOt cCra (can bO si bit phái ye 

A U, tiep nhn Ho so theo dung 
thãnh phn theo Quy djnh. 
(2) PhOng chuyên mon chit tn 

•A . • A A 
dieu phoi tham dnh ho so: Ho 
so chuyên cho chuyén viên 
phOng Ké hoach Tài chinh Vn 
tãi. Chuyên vién giái quyt H8 
so theo quy djnh vã chuyn cho 

Không Không 



1nh dao  phông thm djnh vâ phé 
duyt. 

(3) Phê duyt: Phông Kê hoch I 

Tài chInh Van tái trinh lành dao 
Sâ k duyt và nhn kêt qua, 
chuyên cho bO phn chuyên 
ngành. 

(4) Cong chüc Sà GTVT lam 
vic t?i  TTPVHCC tinh nhn k& 
qua tr phông chuyên mon và 
trá k& qua trã kêt qua cho to 
chrc, cong dan. 

Th?i gian giãi quy& TTHC theo 
quy djnh 1 ngày. Sâ thrc hin 
ct giâm 30% th&i gian giãi 
quyt theo quy djnh. 

c di vôi phirong tin mang kiêm soát ti Gia Lai 

(1) H sor np ti TTPVHCC 
tinh hoc gri qua duOng btru 
din hoc np qua Djch vii cOng 
ca Bô GIVT; Bô phn mOt  cCra 
(can bO s& bit phái v TT, tip 
nhin HO so theo dáng thành 
phn theo Quy dinh.  
(2) Phông chuyên mOn chi trI 
diu phôi thâm djnh hO so: Ho 
so chuyên cho chuyên viên 
phOng K hooch Tài chInh V.n 
tãi. Chuyên viên giãi quyêt Ho 
so theo quy djnh vã chuyên cho 
Ianh dao  phong thâm djnh vã phê 
duyt.  

Không Không 

( 4c 4 

hoch Tài chinh 
Vântái 

0,5 gi?i 
Iàmviêc 

' 

--.--- 

Lânh do Sâ 
0,5 gi 

lam viéc 

4 Bithc 4 Trá k& qua 
Bô phn tip nhn 
và trá k& qua ti 
TIP VHCC tinh; 

01 gi?i lam 

viçc 

TONG CNG TH€fl GIAN THTJC fflJN TTHC 

5,5 gi?r 
lam viêc 
(0,7 ngày 
lam vic) 

21. D ngh cip (lai) phil hiu cüa xe trung chuyn do b mit, bj hir hông hoc ht hiêu lirc 

21.1. D ngh cp (1i) phã hiu cüa xe trung chuyn do b mat, b hir hông hoác ht hiu Iii 

I Buâc 

Ca nhân hoc Doanh nghip Ip 01 bO h so 
np trirc tip ti Trung tam phic vil hành 
chInh Cong hoc giri qua thr&ng bi.ru din 
hoc qua phAn mm Quãn 1 vn tái, djch vii 
cong cp dO 4 cüa BO GTVT t?i  dja chi 
http://qlvt.mt.gov.vn/ 

Cong chüc S Giao 
thông Vn tái lam 
vic ti B phn 
tiêp nhân và trá kt 
qua tai  TTPVHCC 
tinh 

03 gi lam 
viec 

2 Btrâc2 

Chil trI diu phi thAm dinh 
Chuyên viên phOng 
Ké hoch Iài chInh 
Vn tái 

04 gi 
lam vic 

Ihm djnh trInh phê duyt Lnh do phOng K 
hoach Tài chInh 
Van tãi 

01 giG lam 



3 Btrâc3 Phê duyt Länh dao  Sâ 
01 gi&làm 

v'c 

(3) Phé duyt: Phông Kê hotch 
Tài chinh Van tãi trinh lânh dao 
Sà k duyt và nhn kêt qua, 
chuyên cho bO phán chuyên 
ngânh. 

4 Btrâc 4 Trã kt qua 
B phn tip nhin 
và trá k& qua ti 
TTPVHCC tinh; 

02 gRi lam 
vic 

(4) Cong ch(rc Sâ GTVT lam 
vic ti TTPVHCC tinh nhán k& 
qua tr phông chuyén mon và 
trá k& qua trã k& qua cho t 
ch(rc, cong dan. 

Thii gian giái quy6t 1'THC theo 
quy djnh 2 ngày. So thirc hin 
cAt giám 30% thii gian giAi 
quyt theo quy djnh. 

21.1. D ngh cAp (li) phü hiu cüa xe trung chuyên do bj mAt, bj hu hông hoc ht hiu lrc di voi phuong tin không mang ki&n 
Gia Lai 

soat ti 

TONG CQNG THOI GIAN THVC HIN TTHC 

11 gi& lam 
vic (1,4 

ngày lam 
vic) 

1 BLrOc I 

Ca nhân hoc Doanli nghip 1p 01 b h so 
np trrc tiêp ti Trung tarn phic viii hành 
chInh cong hoc gui qua throng bm din 
hoc qua phAn mrn Quãn 1 vn tái, djch vv 
cOng cap d 4 ccia BO GTVT tti dla  chi 
http://qlvt.mt.gov.vn/ 

COng chrc SO Giao 
thông Vn tái lam 
vic ti B phn 
tiêp nhn và trà két 
qua ti TIP VHCC 
tinh 

04 gi& lam 
vic 

KhOng Không 

ChO trI diu phói thm djnh 
Chuyên viên phOng 
Ké hoch Tài chInh 
Vn tai 

35 giO lam 
viçc 

2 BuOc 2 
ThAm dnh trIrLh phê duyt 

LAnh dao  phOng K 
hoch Tài chInh 
Van tái 

2 gi& lam 
v1c 

(1) H so np ti TI PVHCC 
tinh hoc gcri qua dtrO mg biru 
din hoc np qua Djch viJ cong 
cCia B GTVT; B phn mt cCra 
(can b sO bit phái v Ti', tiêp 
nhn H so theo dtin g thành 
phAn theo Quy djnh. 
(2) PhOng chuyên mOn chU tn 
diêu ph61 thâm djnh h so: H 
so chuyn cho chuy n viên 
phOng K hotch Tâi ch inh Vmn 
tái. Chuyên vién giãi q uyet Ho 
so theo quy djnh vã cliii yen cho 
lAnh do phOng th?im djn h và phê 
duyt.  



______ 

e duyçt Lanh dao SO 
I giâ lam 

(3) Phê duyt: PhOng K hoch 
Tâi chInh V.n tài trInh länh dao 
Sâ k duyt và nhn k& qua, 
chuyên cho b phn chuyên 
ngành. 

4 Buôc 4 Trá k& qua 
B phn tip nhn 
và trá kt qua tai 
TTP\THCC tinh; 

02 gRi lam 
viec 

(4) Cong chirc S& GTVT lam 
vic t?i  TIP VHCC tinh nhn k& 
qua tir phông chuyên mOn Va 

trá kt qua trã kêt qua cho t6 
chirc, cong dan. 

TONG CQNG THOI GIAN TH1C HIN TTHC 

44 gio lam 
vic 55 
ngày lam 

vic) 

Thii gian giãi quyt TTHC theo 
quy dinh 8 ngày. Sâ thc hin 
Cat giãm 30% thi gian giái 
quyt theo quy djnh. 

22. Cp giy phép lien van Campuchia — Lao - Vit Nam (vit tat là CLV) dti vOn phtroiig tin thiro'ng mui 

1 Bixâc 

Ca nhân hoc Doanh nghip 1p 01 bO h so 
np tivc  tip ti Trung tam phijc vii hãnh 
chInh hoc gcri qua ththng buu din hoc qua 
Cng thông tin I cra quc gia tai  dja chi 
https://vnsw.gov.vn/)  

COng churc S Giao 
thông Van tái lam 
viêc tai B phn 
tip nhn va trá kt 
qua tai rrpvi-icc 

tinh 

04 gi& lam 
viêc 

Ong KhOng 

(1) H so nti ti TTPVHCC 
tinh hoc gCri qua dung btru 
ctien hoc nôp qua Cng thông 
tin 1 cra qu6c gia; B phn mt 
ci:ra (can b so bia phái v 11, 
tiê nhtn Ho so theo dung thành 
phãn theo Quy dinh. 

2 BiiOc 2 

ChU trI diu phM thm djnh 
Chuyên vien piiong 
K hoach Thi chInh 
Vn tãi 

08 gi lain 
vic 

(2) PhOng chuyên mon chO trI 
dieu ph6i thm djnh h so: H 
so chuyn cho chuyên viên 
phOng Ké hooch Tài chInh Vn 
tãi. Chuyên viên giãi quyt H 
sc theo quy djnh và chuyên cho 
lnh do phOng thm djnh và phê 
duyt. 

Thm dnh trInh phé duyt 
Lãnh d?o  phOng K 
hoach Tài chInh 
v tãi 

2 gix lam 

3 BuOc 3 Phé duyt Lanh dao 
1 gi him 

Vic 

(3) Phé duyt: PhOng K ho?ch 
Tài chInh Van tái trinh lânh dao 
SO k duyt và nhn kt qua, 
chuyen cho bt phn chuyên 



ngành. 

4 Buàc 4 Trâ kt qua 
B phn tip nhân 
và trá kt qua tai 

02 gRi lam 
vic 

1TPVHCC tlnh; 

TONG 

17 gi& lam 
vic (2,1 
ngày Lam 

viêc) 

CNG TIWI GIAN THVC RIN flHC 

(4) Cong chfrc Sà GTVT lam 
vic ti TFPVHCC tlnh nhn kt 
qua t phông chuyn mon vâ 
trã k& qua trã kt qua cho t6 
chüc, cOng dan. 

Th?ii gian giãi quyt TTHC theo 
quy djnh 3 ngày. Sà thc hin 
ct giam 30% thii gian giãi 
quy& theo quy djnh. 

23 Cp gi y phep lieu vn Campuchia — Lao - Vit Nam (vit tit là CLV) di v&i phuoiig tin phi thuoug rni 

I Bi.râc I 

Ca nhãn hoc Doanh nghip 1p 01 b h6 sci 
np trtrc tip ti Trung tAm phuc vu hành 
chInh cOng hoc gri qua &rông bixu din 
hoc qua Cng thông tin 1 ccra qu6c gia tai 
dja chi https://vnsw.gov.vn/ hoc qua Djch 
viii cOng mCrc d 3 ti dja chi 
http://stvt.gialai.gov.vn   

ChCu tn diu ph6i thin djnh 

Cong chrc Sà Giao 
thông Vn tái lam 
vic tai  B phn 
tip nhn và trâ kt 
qua tii 1TPVHCC 
tinh 

Chuyên viên phöng 
K houch Tài chInh 
Vn tãi 

04 gii lam 
viçc 

08 gRi lam 
viçc 

2 Buàc 2 
Th&n djnh trinh ph duyt 

LAnh duo phông K 
hoch Tài chInh 
Vn tái 

2 gi lam 
viçc 

Btrâc 3 Phê duyt Lânh dao Si 
1 gii lam 

viçc 

(1) H sci np ti TTPVHCC 
tlnh hoc gri qua durng buu 
din hoc np trrc tuyn qua 
Djch vu cOng m(rc d 3,4; B 
phn mt cüa (can b sà bit 
phái v Ti', tip nhn H sa theo 
dáng thành phan theo Quy tljnh. 
(2) Phông chuyên mon chü tn 
diu phôi thm djnh h si: H 
sci chuyn cho chuyên viên 
phOng K hotch Tài chInh Vn 
tãi. Chuyên viên giãi quy& H 
sq theo quy djnh và chuyên cho 
lãruh duo phông thm d!nh  và phê 
duyt.  
(3) Phê duyt: Phông K houch 
Tài chmnh Vn tãi trinh lAnh dio 
Sâ kt  duyt và nh.n kt qua, 
chuyen cho b phn chuyén 
nganh. 

Khong Không 

Buâc 4 Trá ket quA 4 
B phn tip nhn 
và trA k& qua tui 
TFPVHCC tlnh; 

02 gii lAm 
vice 

(4) COng chic S GTVT lAm 
vic ti TTPVHCC tlnh nhn kt 
qua tir phong chuyên mOn vA 



1A N trá kt qua trt kt qua cho t6 
chfrc, cOng dan. 

k 

'r 

• ... 
j%': 

.) 
F19NG TH1I GIAN THIYC HI1N TTHC 
'" 

17 gi? lam 
vic (2,1 
ngày lam 

vic) 

Thôi gian giái quyt TTHC theo 
quy djnh 3 ngày. Sâ thrc hin 
ct giám 30% thii gian giái 

quyt theo quy djnh. 

24. Gia hn Giy phép lien vn và th&i gian hni hành ti Vit Nam cho phiroiig tin Canipuchia, Lao 

I Buâc I 
Ca nhãn hoc Doanh nghip 1p 01 b* h so 
np trrc tip ti Trung tam phc vu hãnh 
chInh cong. 

Cong chIrc Sâ Giao 
thông Vn tái 1am 
vic ti BO phn 
tip nhn và trá kt 
qua ti TFPVHCC 
tlnh 

01 gi? lam 
vic 

Kliông Khong 

(1) H so np ti TTPVHCC; B 
phn mt ccra (can b s?i bit 
phái v& TI, tip nhn Ho so theo 
dt'rng thành phân theo Quy cljnk 

2 Bithc2 

ChCi frI diu ph6i thm djnh 
Chuyên viên phOng 
K ho?ch Tài chInh 
Vn tai 

2,5 gi 
lam vic 

(2) PhOng chuyên mon chci trl 
diu phi thm djnh h sci: 
so chuyn cho chuyên viên 
phOng Kê hoch Tài chInh Vn 
tái. Chuyên viên giãi quy&t H 
so theo quy djnh vO chuyn cho 
lanh do phOng thm dlnh  và phê 
duyt. 

Thm djnh trInh phê duyt Lanh d?o  phOng Ké 
ho?ch Tài chInh 
Vn tài 

0,5 gi& 
lam VIC 

3 Btrc 3 Phé duyt Lnh do Sâ 
0,5 gRi 

lam 

(3) Phê duyt: PhOng K hoch 
Tài chInh Vn tâi trInh lanh dao 
Sâ k duyêt vâ nhn kt qua, 
chuyOn cho b phn chuyên 
ngãnh. 

4 Bwrc 4 Trá kt qua 
B phn tip nhn 
va trâ kt qua taj 
11'PVHCC tinh; 

01 gi lam 
viçc 

(4) Cong chc S GTVT lam 
vic ti TTPVHCC tinh nhn kt 
qua tr phOng chuyên mon Va 
trà kt qua trâ kt qua cho to 
chirc, cong dan. 

TONG CQNG TH1I GIAN THIXC HIEN TTHC 
5,5 gio 

lam vic 
(0,7 ngày 

= Th&i gian giái quy TTHC theo 
quy djnh 1 ngây. Sâ thirc hin 
ct giãm 30% th&i gian giái 



theo quy dlnh. 

25. Chip thuâu khai thãc tuyn hãnh khách có dnh lien vn quc t gifla Vit Naiii — Campuchia- Lao 

I BuOc 1 

Ca nhãn hoc Doanh nghip 1p  01 bO h 
sci np trrc tip ti Trung tam phc vii 
hành chInh cong hoc güi h sa qua thrOng 
btru din hoc qua phn mm Quán l vn 
tái, djch vt cOng cp dO 4 cUa BO GTVT ti 
dja chi http://qlvt.mt.gov.vn/)  

Cong ch(rc SO Giao 
thông Vn tái lam 
vic ti B phn tip 
nhn vá trá k& qua 

04 giO lam 
vic 

KhOng Không 

(1) H sa np ti TTPVHCC tinh 
hoc gCri h s 'qua duOng buu 
din hotc np qua Djch vi cong 
cp dO 4 cüa BO GTVT; BO phn 
mOt ccra (can bO sO bit phái v 

ti ITPVHCC tlnh IT, tiép nhn H sd theo dung 
thãnh phAn theo Quy djnh. 

2 BuOc 2 

Chi trI ditu phi thim dinh 
Chuyên viên phông 
K hoch Tài chInh 
Van jj 

08 giO lam 
vic 

(2) Phông chuyên mOn chü tn 
di&i ph6i thm djnh h sa: H sa 
chuyen cho chuyên viên phông 
K hoach Tâi chinh Vn tãi. 
Chuyén viên giãi qu'ét H6 sa 
theo quy djnh và chuyen cho lAnh 
dan phông thm djnh và phé 
duyt. 

Thm djnh trmnh phê duyt 
Lânh dao  phông K 
hoach Tài chInh Van 

2 gi& lam 
VlC 

3 BuOc 3 Phé duyt LAnh (lao so 
1 gi& lam 

. VIcC 

(3) Ph duyt: Phông K hoach 
TM chIrih Vn tái trInh Inh dan 
SO k duyt vâ nhn kt qua, 
chuyM cho bO phn chuyên 
ngãnh. 

4 BuOc 4 Ira kt qua 
B phn tip nhn và 
trá kt qua 
TTPVHCC tlnh; 

02 giO lam 
viçc 

(4) COng chrc SO GTVT lam vic 
tai TFPVHCC tlnh nhn k& qua 
tir phông chuyn mOn và trâ k& 
qua trã két qua cho t6 ch(ic, cong 
dan. 

TONG CQNG TH(fl GIAN TH1IC HIN TTHC 

17 giô lam 
vic (2,1 
ngày lam 

vic) 

Thôi gian giãi quy& TTHC theo 
quy djnh 3 ngày. SO thirc hin cAt 
giám 30% thOi gian giai quy& 
theo quy dlnh. 

26. Dang k khai thác tuyn 



Ca nhãn hoc Doanh nghip 1p 01 bO h so 
\ np tti Thing tam plwc v hnh chInh cong 
(gtri trtrc tiep hoäc qua he thon g buu chinh). 

.1 

Cong chüc Sâ Giao 
thông Vn Mi lam 
vic ti B phn tip 
nhn vâ trá kt qua 
ti TTPVHCC tlnh 

04 gki lam 
VIC 

KhOng Không 

(1) H so nôp tai TTPVHCC tinh 
hoàc nOp qua h thng bru chInh; 
B phn mt cira (can b sâ bit 
phái ye TI', tip nhn H so theo 
dáng thành phân theo Quy dnh. 

4 

,, 

. )t 

Buâc 2 

Chi trI diu ph6i thm dinh 
Chuyên viên phöng 
K hoach Tài chInh 
Van Mi 

27 gRi lam 
vic 

(2) Phông chuyên mon chci trl 
diu phi thm djnh li so: so 
chuyCn cho chuyên viên phOng 
Kê hoach Tài chInh Van Mi. 
Chuyên vien giãi quyt H so 
theo quy djnh và chuyên cho lãnh 
dao phOng thAm djnh và phê 
duyt. 

2 
Thm djnh trinh phê duyt 

Lanh dao  phông K 
hoch Tâi chInli V.n 
Mi 

2 
giâ lam 

Birâc 3 Phé duyt Lanh dao  S 
1 giô lam 

(3) Phê duyt: PhOng K hoch 
Tãi chInh Vn Mi trInh lãnh d?o 
S k duyt va nhn kt qua, 
chuyn cho b ph.n chuyên 
nganh. 

4 Br6c 4 Ira kt qua 
B phn tip nhan và 
trã kt qua tai 
TTPVHCC tinh; 

02 gRi lam 
(4) Cong chüc S& GTVT lam vic 
t?i TTPVHCC tinh nhn k& qua 
tr phông chuyên mon và trá kt 
qua trã kt qu cho t clu'rc, cOng 
dan. 

TONG CQNG THL GIAN THTC HIIN TTHC 

36 giO lam 
VIçC (4,5 
ngày lam 

vic) 

Thôi gian giái quy& TTHC theo 
quy djnh 7 ngày. Sà thirc hin cat 
giám 30% thai gian giâi quyêt 
theo quy djnh. 

27. Gia hn Giy phép lien vn Cainpuchia - Vit Nani và thôi gian km hành tai Vit Nam cho phtroiig tin cüa Campuchia 

Btràc 1 

Ca nhân hoc Doanh nghip 1p  01 bO h 
np tri,rc tip t?i  Trung tarn phic vi hãnh 
chInh cong hoc qua ph?mn mm Quãn 'Y 
4n Mi, djch vii cong c(tp d 4 cCia BO 
GTVT ti dja chi http://qlvt.mt.gov.vn/)  

Cong chirc S Giao 
thông Vn Mi lam 
vic t?i BO phn tiép 
nhn Va trâ kt qua 
tai TTPVHCC tinh 

01 giO' lam 
viçc 

Không KhOng 

(1) H so nO tai TTPVHCC; BO 
phn mOt  cia hoc tip nhn trén 
phn rnm Djch vii côn cap d4 
(can bô sa bit phái ye TI', tiêp 
nhân H so theo dCing thành phAn 
theo Quy djnh. 



04 gi0 lam 
viC 

Btràc I 

Cong ch(rc Si 
GTVT lam vic ti 
B phn tip nhn và 
trã két qua ti 
YFPVHCC tinh Không 

1 

Buâc 2 
2 

1) 1-b si n)p tü TTPVHCC tlnh 
hoc np trrc tuyn qua Djch vi 
cong mire d 3,4 hoc girl qua 
dLr1ng buu din; B phn mt cCra 
(can bi sà bit phái v IT, tip 

Không nhn H sa theo d(ing thành phn 
theo Quy djnh.  
(2) PhOng chuyén mOn chü trì 
diu phôi thârn d!nh  h sci: H sa 
chuyM cho chuyén viên phong 
Ké hocli Tài chmnh Vn tái. 
Chuyên viên giái quyét HO sa 

Ca nhân hoc Doanh nghip 1pOl  b li sci 
np trirc tip ti Trung tam phc vi hành 
chInh cong hoc gCri qua dung bi.ru din 
hoc qua Cng thông tin I cra quc gia ti 
dla chi https://vnsw.govvn/ hoàc qua Djch 
vi cong müc d 3 ti dja chi 
!ntp://sgtvt. gialai.gov.vn   

Ch trI diu pMi thtiii dIn  Ii 
Chuyén viên phông 
K hoch Tài chInh 
Vn tãi 

08 gi& lam 
viC 

Btrcc 2 

Thâm djiih ti'inh phê duyt 

ChO trI diu phii thtni dinh 
2,5 gRi lam 

viC 

0,5 gii lam 
viec 

(2 Phông chuyn mOn cht'i tn 
dieu ?h6i  thm djnh h sa: s 
chuyen cho chuyèn vin phông 
K hoch Tài chInh Vn tái. 
Chuyên viOn giài qut H sa 
theo quy djnh và chuyen cho IAnh 
dao phông thrn djnh và phê 
duyt. 
(3) Phê duyt: Phông K hoach 
Tài chInh Vn tâi tninh Ianh dao 
Sà k duyt và nhn kt qua, 
chuyn cho b phn chuyên 
nganh. 

(4) Cong chcrc Sr GTVT lam vic 
tti TTPVHCC tinh nhn kt qua 
th phông chuyên mon và trã kt 
qua trá kêt qua cho tó chrc, Cong 
dan. 

Thii gian giái quy& TTHC theo 
quy djnh 1 ngày. S?i thrc hiii cat 
giãm 30% thi gian giái quyOt 
theo quy djnh. 

Chuyên viên Phông 
K hoch Tài chInh 
Vn tãi 

Lânh do phOng K 
hoch Tài chInh Vn 
tái 

3 Btrcc3 Phê duyt Lânh &o Sâ 
0,5 gRi lam 

viC 

4 Btràc 4 Trá k& qua 
B phn tip nhn và 
trà k& qua t?i 
UPVHCC tinh; 

01 gii lam 
viçc 

TTHC 
TONG CQNG THfl GIAN TIEV'C fflN 

5,5 gi& 
lam vic 
(0,7 ngAy 
lam vic) 

28. Cp li giay phép lien vn Campuchia — Lao - Vit Nam (vit tAt là CLV) d6i vôi phuong tin phi thuong ini 



theo quy djnh Va chuyn cho Iành 
do phóng thãm djnh và phê 
duyt. 

(3) Phê duyt: PhOng K hoach 
Tài chInh Van tái trmnh Iânh dao 
SO k duyt và nhn kêt qua, 
chuyên cho b phn chuyên 
ngânh. 

Trá kt qua  
B phân tip nhn và 
trã k& qua ti 
TTPVHCC tinh; 

02gi&Iãm 
viçc  

(4) Cong chi:rc SO GTVT lam vic 
tai TTPVHCC tinh nhn két qua 
tü phOng chuyên mon vâ trá k& 
qua trã kt qua cho t chüc, cong 
dan. 

Thii gian giãi quyêt TTHC theo 
quy djnh 3 ngày. Sâ t1c hin cat 
giãni 30% thOi gian giâi quy& 
theo quy djnh. 

4 

ThArn djnh trInh phê duyt 
LAnh ctao phông K 
ho?ch Tãi chInh Vn 
tâi 

02 gi& lam 
viçc 

 

Länh dio So 
01 gi&làm 

viçc 

17 giôr lam 
vic (2,1 
ngày lam 
vic) 

Cong ch(rc SO 
GTVT lam vic tai 
B phn tip nhn và 
trã ket qua t?I 

04g1&lãm 
viçc 

TTPVHCC tinh 

Không Không 
Chuyên vién phOng 
K hoach Tài chInh 
Vntài 

08 gii lam 
viçc 

LAnh do phOng K 
hoach îàî chInh Van 
tãi 

02 giä lam 
viçc 

(1) HO so np ti TTPVHCC tinh; 
Bô phn mt cCra (can bO sO bit 
phái v TI, tip nhn H sc theo 
dáng thành phân theo Quy djnh. 

(2) Phông chuyn mOn chü tn 
diêu phoi th.rn dlnh  h sci: Ho sa 
chuyên cho chuyên viên phOng 
K hoch îàî chInh Vin tái. 
Chuyên viên giái qu'ét H sc 
theo quy djnh và chuyen cho Ianh 
do phOng thm dlnh  và phê 
duyt. 

Ca nhân hoc Doanh nghip 1p 01 b h sa 
nip tui Trung tarn phic vi hanh chInh cong 

Chi tn diu ph6i thm djnh 

Thrn djnh trInh phé duyt 

BtrOc I 

Bu&c 2 2 

29. Thu tue xác dinh xethuc diên không chu phi, dirçrc bü trir hoc trã li tin phi dã np 



3 Btróc 3 Phê duyt 

- 

Lnh dto so 

1 giâ lam 

(3) Phé duyt: PhOng K hoch 
Tài chInh Vn tãi trInh Iänh dio 
Sâ k duyt và nhân kt qua, 
chuyn cho b phn chuyên 
ngành. 

4 Buâc 4 Trá kt qua 
B phn tiép nhân Va 
trã kM qua 
TIP VHCC tinh; 

02 gii lam 
viêc 

4) Cong chirc Sâ GTVT lam vic 
ti TFPVHCC tinh nhn k& qua 
tr phOng chuyên mon và trá kM 
qua trá kM qua cho th chcrc, cOng 
dan. 

TONG CQNG THI GIAN THVC HIIN TTHC 

17 g10 lam 
vic (2,1 
ngày lam 

vic) 

Thii gian giái quyM TTHC theo 
quy djnh 3 ngày. S& thçrc hin ct 
giám 30% thi gian giãi quy& 
theo quy djnh. 

II- LINH VUC KET CAU HA TANG 

TT 
buo'c Trmnh tir thirc hiên 

B phn, can b 
côllg chic, viên 
chic giãi quyet 

A ho sor 

Thri 
• ..( gian tiep 

nhn và 
-. gial 

L A quyet ho 
so 

Co quaii 
phi hçrp 
(nu cO) 

TrInh các 
Cal) CO 

thm 
A quyen cao 

horn (nu 
Ce) 

Mo tã quy trInh 

1. Thu tyc Chap th4n xây drng cüng thOi dini vôi cp phép thi cong xây dirng cong trInli thiM yu trong phni Vi bão v kM cu ht tang giao 
thông dir&Ig b cüa qu& l dang khai thác 

Biràc 1 
Ca nhãn hoc t chCrc np i so tii Trung 
tam phic vii hành chInh cong (gCri trirc tip 
hoc qua thr&ng djch v11 biru chInh cong Ich) 

Cong clirc Sâ 
GTVT lam vic 
ti B phn tip 
nhn vâ trá ket 
qua tai UP VHCC 
tinh 

4 gki 
lam vic 

(1) H so nOn  ti TTPVHCC tinh; 
BO phn mOt  cCra (can b sâ bit 
phái v TI', tip nhn HO so theo 
dCing thOnh phân theo quy djnh. 

2 Btràc2 
Chü tn diu ph6i th&n djnh 

Chuyên viên 
phOng Quãn l 
KCHTGT 

g 
lam vic 

Không KhOng 

(2) Phông chuyên mon chmi trl 
di&i ph6i thAm djnh h so: H so 
chuyn cho chuyên viên phOng 
Quãn l KCHTGT. Chuyên viên 
giái quy& H so, kim tra hin 



tru&ng, giài quyét theo quy djnh 
và chuyn cho lAnh do phOng 
thm djnh va trInh phê duyt. 

(3) Phê duyt: Unh (tao phOng 
Quán 1 KCHTGT Trinh 11nh (tao 
k duyt và nhn k& qua, chuyên 
cho b phn chuyên ngành. 

(4) Cong chtrc S& GTVT lam vic 
tai TTPVHCC tinh nh.n kêt qua 
tr phOng chuyén mon và trã kêt 
qua trà kêt qua cho tO chrc, cong 
dan. 

Th&i gian giâi quyt TTHC theo 
quy djnh 10 ngày. Sà thc hin 
cat giâm 30% th&i gian giai 
quyêt. 

ng giao thông thrO'ng b di vói qiic l (tang khai thác 

Khong 

 

1(hOng 

  

(1) H so' np t?i  UP VHCC tlnh; 
Bô phn mOt  cüa (can b sâ bit 
phái v liT, tiêp nhn HO sa theo 
dung thãnh phãn theo Quy djnh. 

    

(2) PhOng chuyên mon chCi trI 
diu phM thám djnh hO s: HO sa 
chuyên cho chuyên viên phOng 
Quán I KCHTGT. Chuyên viên 
giai quyêt HO so', kiêm tra hin 

     

      

— UN 

'< 
,' 

djnh trInh phé duyt Lãnh dao hon 
Quãn 1 KCHTGT 

4 
lam vic 

3 BuOc 3 Phê duyêt Lânh dao Sâ 2 gio 
lam viçc 

4 Buôc 4 Ira kt qua 
BO phn tip nh.n 
và trã két qua ti 
TIP VHCC tinh; 

2 gi 
lam vic 

TONG CQNG TH4I GIAN TH!IC HI$N TTHC 

56 gii 

vic) 

2. Thu tuc Chp thun xây thing cong trInh thth yu trong phani vi bão v kt cu h t 

1 Buórc 1 
Ca nhan hoac to ch.rc np ho sci tal Truiig 
tam phuc vu hanh chinh cong (gui trirc tiep 
hoc qua dtrcmg dch vii b.ru chinh cong ich) 

Cong chrc Sà 
GTVT lam viêc 

. .2 tai Bo phan tiep 
. 

nhan va tra ket 
qu tal TIP VHCC 
tinh 

4 gia 
lam VIçC 

2 Btthc 2 
ChU trI diu phôi thm 1liih 

Chuyên viên 
phOng Quãn 1' 
KCHTGT 

31 gRi 
lam viêc 



Thttn djnh trinh ph duyt Unh dao  phông 
Quãn l KCHTGT 

2 gRi 
lam vic 

trlx&ng, giái quy& theo quy djnh 
và chuyn cho Lnh dao phông 
thm dlnh va trinh phê duyt. 

3 Bi.róc 3 Phê duyt Länh o sâ I gig, 
lam vic 

(3) Phê duyt: LAnh do phông 
Quãn lr KCHTGT Trinh Iänh do 
k duyt và nhn k& qua, chuyn 
cho b phn chuyén ngành. 

4 Buâc 4 TrA kt qua 
B phn tip nhn 
và trá k& qua ti 
TIP VHCC tinh; 

2 gi? 
lam V1C 

(4) Cong chirc Sà GTVT lam vic 
ti TFPVHCC tlnh nhn kt qua 
tr phông chuyén mon vâ trA két 
qua trá két qua cho t6 chüc, cOng 
dan. 

TONG CQNG THOI GIAN THIJC HIIN TTHC 

40 gio 
(05 ngày 

lam 
vic) 

Thii gian giài quyét UHC theo 
quy djnh 7 ngày. Si thirc hiên cift 
giám 30% 

3. Thu tic Cp phép thi cong Nay dung cong trinh thiét yen trong plitni vi bão v két cu ha tang giao thông irèng b Clang lhai thic 

Btrâc I 
Ca nhân hoc t6 ch(rc np h so ti Trung 
tam ph%lc vi hành chInh cOng (g&i trrc tiêp 
hoc qua durng djch vu buu chInh cOng ich) 

Cong chüc Sâ 
GTVT lam vic 
ti B phn tiép 
nhn va trá ket 
qua ti TIP VHCC 
tinh 

.. 

Không Không 

(1) H so nCip  ti TIP VHCC tinh; 
B phn mt cCra (can bO sc bit 
phái v Ti', tiép nhn H so theo 
dcing thánh phn theo Quy cljnh. 

2 &thc 2 

Chü trI diu phôi thm djnh 
Chuyén viên 
phông Quãn 
KCHTGT 

28 gRr 
lam ViC 

(2) Phông chuyên mon chü tn 
diu ph6i them djnh h so: H so 
chuyen cho chuyên viên phông 
Quãn l2 KCHTGT. Chuyén viên 
giài quyét H so, kiém tra hin 
trirông, iãi quyét theo quy djnh 
và chuyen cho länh dao  phông 
them djnh và trInh phé duyt. 

ThAm djnh trmnh phé duyt 

Lânh do phOng 
Quãn l KCHTGT 4 gi 

lain vic 

3 Btrcc 3 Phé duyt 

Lanh dio Sâ 
2 gRi 

lam vic 

(3) Phê duyt: Lânh do phông 
Quãn l KCHTGT TrInh lAnh dto 
k duyt và nhn két qua, chuyén 
cho b phn chuyên ngành. 



T kt qua 
B phn tiép nhn 
và trã kt qua t?i 
TTPVHCC tinh; 

2 gi 
lam ic 

(4) Cong chirc Sâ GTVT lam vic 
ti TTPVHCC tinh nhn két qua 
tir phông chuyên mon và trã kM 
qua trà kêt qua cho t chic, cong 
dan. 

r ,  
TONG CONG TH1I GIAN THIC HIN TTHC 

40 gi& ( 
05 ngày 

lam 

vic) 

Th&i gian giái quyM TTHC theo 
quy dinh 7 ngày. S thirc hin cf't 
giãm 30% th&i gian giâi quyêt. 

4. Thu ttic Gia hn Chap 
khai thác 

A A A thiin xây dng cong trInh thiM yu trong phm vi bão v ket can h3 tang giao thông throng b di vói qu& I dang 

Bisâc 1 
Ca nhân hoc t chic np h so ti Trung tam 
phiic vii hãnh chInli cong (gcri trrc tip hoc 
qua thr&ng djch vii buu chInh cOng Ich) 

Cong chüc Si 
GTVT lam viêc 
ti B phn tip 
nhn và trã kM 

qua ti TTPVHCC 
tinh 

4 gi& 
lam vic 

Không Khong 

(1) H so nôp tai 1TPVHCC tinh; 
B phn mt cira (can b s& bit 
phái v TT, tip nhn HO so theo 
dung thành phân theo quy dlnh. 

BLr6c 2 

Chü trI diu ph6i thm djnh 
Chuyên viên 
phOng Quán l 
KCHTGT 

19 gio 
lam viêc 

(2) PhOng chuyên mOn chü trI 
diu ?hi  thm djnh h so: H so 
chuyen cho chuyên viên phOng 
Quan l KCHTGT. Chuyên viên 
giâi quyM H so, kim tra hin 
trithng, iâi quy& theo quy djnh 
và chuyên cho lnh dao  phOng 
thin dinh vã trInh phê duyt. 

Thm djnh trInh phé duyt Lânh dao  phOng 
Quãn l KCHTGT 

2 giâ 
lam viêc 

3 Buâc 3 Phê duyt 

LAnh d?o  Sâ 

I giO 
lam vic 

(3) Phé duyt: Lanh dao phông 
Quán l KCHTGT TrInh lãnh dao 
k duyt và nMn  kM qua, chuyên 
cho b phn chuyên ngãnh. 

4 Btrrc 4 Tra kM qua 
B phn tip nhOn 
va trã kM qua tai 
TTPVHCC tinh; 2 gio 

lam vic 

(4) COng chirc Sâ GTVT lam vic 
tai 1 TPVHCC tinh nhn kM qua 
tr phong chuyên mOn và trã kát 
qua ti•ã kM qua cho t chUc, cOng 
dan. 



TONG CQNG THfl GIAN THUC fflN TTHC 

28 giO' 
lam VIC 

(3,5 
NLV) 

ThOi gian giái quyt TTHC theo 
quy djnh 5 ngày. SO thirc hin ct 
giam 30% thO gian giãi quyt. 

5. Thu tue Cap phép thi cong xây dtrng bin quãng cáo tm thôi trong pham vi hành lang an toàn duong b ella quc l lly thác SO Giao thông 
vn tlli quaD i 

BtrOc 1 
Ca nhân hoc t chrc np h so tçti Trung tarn 
phiic vii hành chInh cong (gcri trirc tip hoc 
qua thrOig dlch  vt buu chInh cong Ich) 

Cong chüe SO 
GTVT lam vic 
tti BO phn tiep 
nhn và trá két 
qua tai TTPVHCC 
tinh 

4 gi 
lam 

Khong Không 

(1) H so tai  TTPVHCC tinh; 
Bô phn mt ccra (can b sO bit 
phái ye 'IT, tip nhn H so theo 
dllng thânh phAn theo Quy ctjnh. 

2 BirOc2 

ChO trI diu phi thm djnh 
Chuyên viên 
phông Quàn 
KCHTGT 

28 giO 
iàm 

(2) PhOng chuyên mOn chü trI 
diu phi thAm djnh h so: Ho so 
chuyCn cho chuyên viên phOng 
Quán l KCHTGT. Chuyên viên 
giái quyt H so, kim tra hin 
trix&ng, giái quy& theo quy djnh 
và chuyn cho länh dao  phàng 
thm dnh và trinh phê duyt. 

ThAm djnh trinh phê duyt Lânh c10 phOng 
Quãn l KCHTGT 

4 giä 
lam 

3 BuOc 3 PhC duyt LLinh d?o so 2 glO 
lam vic 

(3) Phê duyt: Lanh dio phOng 
Quãn 1 KCHTGT TrInh lãnh dto 
k duyt và nhn kt qua, chuyn 
cho b phn chuyên ngãnh. 

4 BuOc 4 Ira kt qua 
B phn tip nhn 
và trá kt qua tii 
TTPVHCC tinh; 

2 gi& 
lam VIC 

(4) Cong churc SO GTVT lam vic 
tai TTPVHCC tinh nhn kt qua 
tir phOng chuyCn mon và trá kt 
qua Ira k& qua cho to chrc, cOng 
dan. 

TONG CQNG THR GIAN THIrC HllN TTHC 

40 giô 
(05 ngãy 

làni 
vic) 

ThOi gian giái quy& TT1-IC theo 
quy dinh 7 ngày. SO thrc hin c&t 
giám 30% thOi gian giãi quyt. 

6. Thu tic Cp phép thi cong xáy drng cong trIiih thrOng b trong phini vi dt dãnh cho thrOng b di vOi quc l lly thác So Giao thông vn 
tãi quail l 



nhán hoc t chixc np h so tti Trung tam 
p1tic vi hành chInh cong (gcri trirc tip hoAc 

.du&ng dich vi btru chInh cOng Ich) :.. 

Cong chfrc Sâ 
GTVT lam vic 
t?i BO phn tip 
nhãn và trá kêt 
qua t?i  TTPVHCC 
tinh 

- 

4 gR 
lam vic Không Không 

(1) H so np ti TTPVHCC tinh; 
B phmn mt ccra (can b sâ bit 
phái v TT, tip nhn Ho so theo 
dung thành phn theo Quy djnh. 

4N  

39 

Btthc 2 

hü tn diu ph6i thm djnh 
Chuyên 
phOng Quan 
KCHTGT 

31 gi 
lam vic 

(2) PhOng chuyên mon chü tn di&u 
ph6i th.m djnh h so: H so 
chuyn cho chuyên viên phOng 
Quàn l KCHTGT. Chuyên viên 
giãi quy& H so, kiêm tra hin 
tru1ng, giãi quyt theo quy djnh và 
chuyên cho lnh do phOng thm 
dinh và trinh phé duyt. 

hm djnh trInh phé duyt Länh do phOng 
Quân l' KCHTGT 

2 gii 
lam vic 

Btxâc 3 he duyt Länh to sa I gii 
lam vic 

(3) Phê duyt: Lânh dao  phOng 
Quãn l KCHTGT TrInh lAnh dao 
k duyêt vã nhn kt qua, chuyên 
cho b phn chuyên ngành. 

Bti&c 4 râ k& qua 
Bô phn tip nhn 
và trà kt qua ti 
TTPVHCC tinh; 

2 
lam v 

(4) COng churc Sâ GTVT lam vic 
tti TTPVHCC tinh nhn kt qua ti 
phOng chuyên mOn và trã kêt qua 
trâ kêt qua cho t churc, cong dâii. 

TONG CQNG THfi GIAN THVC  HIN TTHC 
40 gi& 

lam viêc 
(5 NLV) 

Thi gian giãi quyt TTHC theo 
quy dinh 7 ngày. Sà tic hin ct 
giám 30% thi gian giâi quyOt. 

. 7. Thu tiic Chp tIiun thit k và pinroiig an tii chü'c giao thông clia iiüt giao du0ng nhánh dan no' vao quoc l üy iliac Sr GTVT quail 1 
(duO'iig tr cp IV tr xung) 

Btrâc I Ca nhãn hoc t chIrc np h so ti Trung tam 
phc viii hãnh chInh cong (gun trijc tip hoàc 
qua dithng djch vii buu chInh cOng Ich) 

Cong churc Si 
GTVT lam viêc 
t?i BO phn tip 
nhân Va trã k& 
qua tai TTPVHCC 
tinh 

'° 
lam vic 

KhOng Khong 

(1) H so nôp tai TTPVHCC tinh; 
BO phn meit  cira (can b sâ bit 
phái v IT, tip nhn Ho so theo 
dáng thành phn theo Quy djnh. 



trâc 2 

Chü tn diu phi thm dnh 

Thm djnh trInh phé duyt 

Chuyn viên 
phOng Quãn I 
KCHTGT 

Lanh do phOng 
Quan l KCHTGT 

4 
4 gi& 
lam vic 

4 giii 
lam vic 

(2) Phng chuyên mon chü tn 
diu 1,hói thin djnh h so: so 
chuyen cho chuyn vin phOng 
Quán l KCHTGT. Chuyên viên 
giãi quyét H6 so, kim tra hin 
trumg, iãi quy& theo quy djnh 
và chuyen cho lãnh dao  phóng 
th.rn djnh và tninh phê duyt. 

3 BuOc 3 Phé duyt Lânh o sâ 2 gi?, 
lain vic 

(3) Phê duyt: Lnh dao phOng 
Quãn 1 KCHTGT Trinh lânh d?o 
k duyt và nhn kt qua, chuyM 
cho bO phn chuyên ngành. 

4 Buàc 4 Trâ kt qua 
Bç ph.n tip nhn 
và trá kt qua ' 
TTPVI-ICC tinh; 

2 gi& 
lam 

(4) Cong chcrc Sâ GTVT lam vic 
ti TTPVHCC tinh nhn k& qua 
tr phông chuyên mOn và trá kt 
qua trã két qua cho t chcrc, cong 
dan. 

TONG CQNG THOI GIAN THVC HHN TTFIC 

56 gi& 
lam 

(07 
NLV) 

ThOi gian giãi quy& TTHC theo 
quy djnh 10 ngày. Sâ thc hin 
ct giãm 30% thi gian giái 
quyt. 

8. Thu tic Cp phép thi cong nut giao du n& yb qu6c I üy thác S& Giao thông van tâi quãn ic 

1 BtrOcl Ca nhân hoc t chcrc np h so ti Trung tam 
ph%lc vii hành chinh cong (gcri trirc tip hoac 
qua thrOng djch vi buu chInh cOng Ich) 

COng chrc So 
GTVT lam vic 
ti B phn t4 
nhn và trb kêt 
qub ti TI'PVHCC 
tinh 

ibm vic KhOng Không 

(1) H so np tü TTPVHCC tinli; 
B phn mct  ccra (can b sO bit 
phái Ve TI, tip nhn H so theo 
dung thành phn theo Quy djnh. 

ChU tn diu phi th.m cljnh 
Chuyên vién 
phéng Qubn l 
KCHTGT 

30 gi& 
lain viec 

(2) PhOng chuyên mOn chü trI diu 
ph61 thm djnh ho so: H so 
chuy&i cho chuyên viên phOng 



A 

djnh trInh phê duyt 

. :j  
/1 

Lânh dao  phông 
Quán 1 KCHTGT 2 gi 

lam viêc 

Quán 1? KCHTGT. Chuyên viên 
giâi quyêt Ho so, kiêrn tra hin 
tnthng, giái quyt theo quy djnh Va 
chuyên cho lânh d?o  phông thim 
djnh vâ trInh phê duyt. 

// 

Phê duyt 
LAnh dao Sâ 

1 gRc 
lam vic 

(3) Phê duyt: Lnh dto phông 
Quán 1 KCHTGT TrInh länh do 
k duyt và nh.n kt qua, chuyên 
cho b phn chuyên ngành. 

3 Brâc 3 

4 Bixâc 4 Trá kt qua 
B phn tip nl'iân 
và trá k& qua t?i 
TTPVHCC tinh; 

2 giô' 
lam viêc 

(4) Cong chCrc Sâ GTVT lam vic 
t?i TTPVHCC tinh nhn kt qu tü 
phông chuyên mon và trá két qua 
trã kêt qua cho t chác, cong dan. 

TONG CQNG THI GIAN THVC HIN TTHC 

40 gi0 (5 
ngãy 
lam 
viêc) 

Th&i gian giài quy& TTHC theo 
quy djnh 7 ngày. Sâ thirc hin ct 
giàm 30% thai gian giâi quyét. 

9. Thu tyc Cp giy phép liru hãnh xe qua tãi trQng, xc qua kh giói han, xe bánh xIch, xe In chuyên hang siêu trtr&ng, siêu tr9ng trên dtrO'ng 

Buâcl Ca nhãn hoc t chcrc np h so tai  Trung tam 
phic vii hành chInk cong (gcri trrc tip hoc 
qua &thng djch vil biru chinh cong Ich) 

Cong chIrc Sà 
GTVT lam vic 
ti B phn tiêp 
nhn và trã két 
qua ti TTPVHCC 
tinh 

3 gio 
lam viêc 

Không KhOng 

(1) H so np t?i  TTPVHCC tinh; 
B phn mOt  ci:ra (can b sâ bit 
phái ye TT, tip nhn Ho so theo 
dáng thành phn theo Quy djnh. 

2 Bixàc 2 

Chi tn diu phi thm ctjnh 
Chuyên viên 
phOng Quãn 
KCHTGT 

8 gi& 
lam VIC 

2) PhOii chuyên mon chii trI diu 
ph6i thâm djnh h so: so 
chuyn cho chuyên viên phông 
Quãn l KCHTGT. Chuyên viên 
giai quy& H so, chn hành trInh 
phü hcp. giái quyt theo quy dnh 
và chuyên cho lanh do phèng 
thim dnh và phê duyt. 

Thm djnh trInh phé duyt Lânh dao phOng 
Quãn l KCHTGT 

2 gior 
lam vic 



3 Buâc 3 Phê duyt Länh do Sâ 2 giO 
lam 

(3) Phê duyt: Lânh dao phOng 
Quãn 1 KCHTGT TrInh 1nh dao 
k duyt và nhn k& qua, chuyn 
cho bç phn chuyên ngành. 

4 Btrâc 4 Trá k& qua 
B phn tiep nhn 
và trá kt qua ti 
TTPVHCC tinh; 

1 gRi 
lam V1C 

(4) Cong chrc Si GTVT lam vic 
ti TTPVHCC tinh nhân kt ua tir 
phOng chuyên mon vâ trâ ket qua 
trâ kát qua cho tO chCrc, cong dan. 

TONG CONG THYI GIAN THVC HllN TTHC 

l6gi& 
lam vic 
(2 ngày 

lãni 
vic) 

HI- LINH VC THAM DTNH DV AN 

TT 
Các  
buO'c 

TrInh tu' thtrc hin 

B phn, Call b 
cOng chfrc, viên 

chü'c giãi quyt hli 
so' 

ThOi giafi tip nhâai va giãi 
quy& lii so' 

Co' quan phi 
hçp (nu co) 

TrInh 
cac cap 
CO thm 
quyn 

cao hon 
(neu co) 

MôtãquytrInh 

1. Thu tuc Thãm dnh dir an hoc thit k co SÔ 

BuOc I 
Tip nhãn h so 

Cong chrc Sâ 
GTVT lam vic t?i 
B phn tip nIin 
Va trã kt qua ti 
TTPVHCC tinh; 

4 giO lam vic. 

Sâ K hoach v 
DAu tu; SO Xây 
dirng; SO Tài 
nguyen Va Môi 
tnr&ng và cac sa, 
ngành lien quan 
khác 

UBND 
tinh 

(1) H so np ti 
TTPVHCC tinh; BO phn 
mt ccra (can b sO bit 
phái v TI, tip nhn H 
so theo dung thãnh plin 
theo Quy djnh. 

2 
Bisóc  

Chü trI dju 
phi thm djnh 

Cong chcrc 
phOng Quãn l chat 
krçing cOng trInh 

I 
ham djnh 
dir an 

Dir an nhOm B: 
19 ngOy lam vic, 
6 giO lam vic. 

(2) PhOng chuyên mon chü 
tn diu phi thm djnh h 
so (k cã vic trInh länh 



giao thông Dir an nhóm C: 9 
ngày lam vic, 6 
gRr lam vic. 

dao Sâ k duyt van bàn 
1y kin thrn djnh gCri 
các Co quan phôi hcp): H 
so chuyn cho chuyên 
viên phOng Quãn 1' chit 
luqng cong trInh giao 
thông. Chuyên viên giãi 
quyt h so theo quy djnh 
Va chuyn cho lânh do 
phóng thm djnh và phê 
duyt. Trong do: 

- Th&i gian tham gia 5' 
kin thm djnh diii vâi the 
Co quan phôi hqp: 

+ D6i vci dix an nhóm B: 
10 ngày. 

+ D6i vài dir an nhóm C: 
07 ngày. 

i' 

-4 ' 
Thm 
djnh thit 
k c sâ 

Di.r an nhóm B: 
14 ngày lam vic, 
6 gi lam viêc. 

Dir an nhOm C: 4 
ngày lam vic, 6 
gRi lam vic; 

Van bàn ly 5' kin 
thAm dinh c 
quan ph6i hQp 

Cong chfrc phOng 
Quàn 15' chit ltrçmg 
cong trinh giao 
thông 

2 gi lam 

Thm djnh trInh phé 
duyt 

Lânh dio phOng 
Quán 15' chit ltrçmg 
cOng trInh giao 
thông kiêm tra kt 
qua thm djnh h so 

2 ngày làni vic 

Bi.râc 3 Phé duyt Lânh dao Sà xem 
xét và plê duyt 

2 ngày lam vic 

(3) TrInh lãnh dao k5' 
duyêt và nhn kêt qua, 
chuyn cho b phn 
chuyên nganh. 

Bu&c 4 Trã kt qua 
Bô phn tip nhn 
và trà kt qua tai 
TTPVHCC tinh; 

4 gRc lam viec (4) Giao cho B ph.n trâ 
kt qua trà kt qua cho t 
chirc, cOng dan 

Tong thôi gian giãi qnyt TTHC thâm djnh thy an: 
+ Di vâi dir an nhóm B: 25 ngày lam vic; 

+ D6i vài dir an nhOm C: 15 ngày lam vic. 

Ting thôi gian giãi quy& TTHC tlitm dinh thit k 
s&: 

+ D6i vâi dir an nhóm B: 20 ngày lam vic; 

+ Diii vâi dir an nhOm C: 10 ngày lam vic. 

2. Thu tiic Thm djnhBáo cáo kinh t k5 thut du tir xây diyng cong trinh 



Buôc 1 Tip nhn h so 

Cong chCrc Si 
GTVT lam vic ti 
B phn tip nhn 
vã trâ kt qua tai 
TTPVHCC tinh; 

4 gi lam ViçC 

So K ho?ch và 
Du tir; SO Xây 
dirng; SO Tài 
nguyen và MOi 
trtiOiig V cac SO, 
nganh lien quan 
khác. 

Không 

(1) H so np tti 
TTPVHCC tinh; B phn 
nit cCra (can bO sâ bit 
phái v Ti', tip nhn H 
so theo dáng thânh phitn 
theo Quy djnh. 

2 
Btràc 2 

Chü tn di&u phi 
thAin djnh 

Cong chirc phông 
Quan l' chit lucing 
cong trInh giao 
thông 

9 ngày lam vic, 6 gRi lam 
vic; 

(2)PhOngchuyen mOn chci 
trI diu ph6i thâm djnh h 
so (k Ca vic trInh lank 
do Sâ k duyt van bàn 
fy ' kin thm djnh gCri 
cac co quan phi hqp): H 
so chuyn cho chuyên 
viên phOng Quãn l chit 
hrcing cOng trInh giao 
thông. Chuyên viên giãi 
quyêt h so theo quy djnh 
vã chuyn cho knh do 
phOng thAm djnh và phê 
duyt. 

Trong dO:Th&i gian tham 
gia kiAn thAm djnh dM 
vOi các co quan phôi hcip: 
07 ngày. 

Van bàn lay y Kien 
thim djnh các 
quan ph6i hqp 

Cong churc phông 
Quân l chit lLrçxng 
cong trInh giao 
thong 

2 gi& lam vic; 

ThAm djnh trinh phê 
duyt 

Lành do phông 
Quàn l chAt ltrcnig 
cOng trmnh giao 
thông kiém tra kAt 
qua thAm djnh h 
so 

2 ngày lam vic 

BuOc 3 Phê duyt Lanh dao SO xem 
xét và phê duyt 

2 ngây lam V1C 

(3) Trinh lânh dio k 
duyt và nhn kt qua, 
chuyn cho b ph.n 
chuyen ngành. 

Buóc 4 Trà kt qua 
BO phn tip nhn 
và trà kt qua tai 
TTPVHCC link; 

4 giO lam Vic 
(4) Giao cho B phn trá 
kt qua trâ kt qua cho t 
chirc, cong dan 

Tang thôi gian giãi quyt TTHC thin dlnh  Báo cáo 
kinh t k thut: 15 ngày lam vic. 

3. Thu ftic Thin dlnh,  phé duyt thit k& diy toán 



, . 

nhn h so 

Cong chüc Sâ 
GTVT lam vic tai 
B phn tip nhn 
vã trã k& qua 
TIP VHCC tinh; 

4 gi lam V1C 

S& Xây dirng; Sà 
Tãi nguyen và 
Môi tru?rng và 
caC Sâ, ngành 
lien quan khác. 

KhOng 

(1) 1-1 so flP ti 
TTPVHCC tinh; B phn 
môt cCra (can bO sà bit 
phái v TI, tip nhn H 
so theo dCing thành phn 
theo Quy djnh. 

41! -, 

Btrâc 2 

Chü trI di&i ph6i thm 
djnh 

Cong chIrc phOng 
Quàn I chit ltrqng 
cong trInh giao 
thông 

Thm 
djnh, 
phê 

duyt 
thit k& 
dr toán 

Cong trinh ap II, 
cp III: 19 ngây 
lam vic, 6 gi& lam 
vic; 

(2) PhOng chuyên mon 
chci trI diu phôi thAm 
djnh h so (k Ca Vc 

trInh 1nh dio Sâ k' 
duyt van bàn ly kiên 
thm djnh gCri CáC Co.  

quan ph61 hcip): H so 
chuyn cho chuyên viên 
phOng Quãn I' chit 
krçing Cong trinh giao 
thong. Chuyên viên giái 
quy& h so theo quy 
djnh và chuyn cho länh 
dao phOng thm djnh và 
phC duyt. 

TrongdO: 

- ThOi gian tharn gia 
kin thtm djnh d6i vài 
CáC co quan phi hqp: 

+ D6i vài cong trinh cp 
II, cAp HI: 10 ngày. 

+ Di vai Cong trinh cp 
IV: 07 ngày. 

2 

Cong trInh cp IV: 
9 ngày lam VjC, 6 
gi?i lam vic; 

Van bàn ly y kien 
thm djnh cáC co quan 
phi h 

Cong chCrc phOng 
Quán ly chit hrcmg 
cOng trinh giao 
thông 

2 giô lam vic 

Thm djnh trInh 
duyet 

Lãnh do phông 
Quãn l cht luang 
cong trInh giao 
thông kim tra kt 
qua th.rn djnh, phê 
duyt thit k& dr 
toán. 

2 ngày lam VIeC 

BtrOc 3 Phé duyt Lãnh dao So xem 
xét và phé duyt 2 ngày lam VIC 

(3) Trmnh lAnh dao k 
duyt và nhii kt qua, 
chuyên cho bO ph.n 
chuyên nganh. 

BuOc 4 Ira kt qua BO phn tip nhân 
và trá kt qua ti 

(4) Giao cho Bô phn trã 
kêt qua trã kt qua cho to 



TTPVHCC tinh; 4 giô lam vic chfrc, cong dan 

Tng thôi gian giãi quyt TTHC thrn dnh, phê duyt 
thiet ke, dy toán: 

+ Di vi cOng trInh cp II, cAp III: 25 ngày lam vic; 

+ Di v&i cong trinh cAp IV: 15 ngày lam vic. 

Co 
quan 
phói 
hçp 
(neu 
Ce) 

Trinh 
các cAp 
có thAm 
quyn 

cao hon 
(nAu c6) 

Mo tã quy trInh 

1. Däng k' plitroiig tin lIn diii cIi vol ph inng tiii dma kliai thác trén dung thu Thu tiic y ni dja. 

IV- L!NH VTTC TIIOY NQI IMA 

(1) H sa np ti TTPVHCC 
tinh; B phn mt cCra (can b 
sr bit phái v IT, tip nhn 
H sor theo d(ing thãnh phân 
theo Quy djnh. 

(2) Phông chuyên mon thu trI 
diéu ph6i thAm djnh h sor: H 
sor chuyn cho chuyên viên 
phông Quán l phtrong tin và 
ngix&i lái. Chuyên viên giãi 
quyt H sor theo quy djnh và 
chuyM cho l.nh dao  phông 
thâm dinh và phê duyt.  
(3) Phê duyt: Lanh dto phOng 
Quãn l phi.rorng tin vâ ngir&i 
lái TrInh lAnh c10 k duyt và 
nhn k& qua, chuyn cho b 
phn chuyn nganh. 

KhOng Khong 

Triiih tir thtrc hiêii 
Các 

bir&c 
TT 

T chüc, cá nhân 1p 01 b h sa np ti 
Trung !âln  phic vi hãnh chInh cOng (gcri 
trirc tiêp hoAc qua du&ng djch viii buu 
chInh cong Ich) 

I Btntc 1 

Cong chtrc Sâ 
GTVT lam vic ti 

B phn tip nhn và 
trâ kt qua ti 

TFPVHCC tinh 

02 gi?i lam vic 

Chuyên viêri phông 
Quãn 1 phung tin 
Va ngthi lái  

Lãnh dao  phöng 
Quãn 1 phirong tin 
Va ngtr&i lái 

Unh do Sâ 

2 

3 

Chü tn diu ph6i thAm djnh 

ThAm djnh trInh phê duyt 

Phê duyt 

09 giOr lam viêc 

3 gii lam vic 

I gi lam vic 

BuOc2 

Buóc 3 

Thôi gian tiêp 
nhin vâ giài 
(1tlVt h so 

B phIii, can b 
cong chLrc, Viêfl 

chü'c giãi quyAt h 
so 



a k*t  qua 

,iI 

BQ phan tiep nhan va 
trã k& qua ti 
TTPVHCC tinh; 

- 

1 gi& lam vic 

(4) Cong cht'rc SO GTVT lam 
vic tti TTPVHCC tinh nhn 
kt qua tr phOng chuyên mon 
và trá k& qua trâ kt qua cho tO 
chic,cOngdân. 

. 

NGNG TH GIAN THC HIN UHC 
16 gi? 

lam vic (02 
ngay lam vic) 

ThOi gian giâi quyt TTHC 
tlieo quy djnh 3 ngày. SO thrc 
hiOn cat giám 30% thai gian 
giiii quyet 

2. Thu tic dãng k phirong tin ln du i voi phiro'ng tin (tang khai thác trên dirO'ng thüy ni dja. 

1 BtrOc 

T chc, cá nhân lap oi bO h . 
Trung tam phic vu hành chInh cOng 
(gOi tr1rc tip hoc qua dixOng djch 
bini chInh cong Ich) 

Cong ch&c SO 
GTVT lam vic ti 
BO phn tip nhn và 
trá k& qua t?i 
ITPVHCC tlnh 

02 giO lam vic 

KhOng Không 

(1) H so np tai TTPVFICC 
tinh; BO phn mt cCra (can b 
sO bit phái v TT, tiêp nhn 
H sci theo ding thânh phãn 
theo Quy dnh. 

2 BtrOc 2 

Chü trI diu ph6i thm djnh 
Chuyên viên phOng 
Quãn l phtrcrng tin 
Va ngrOi lái 

. 
09 giO 

lâmviêc 

(2) PhOng chuyên mon chU tn 
dieu ph6i thm djnh h sa: 
sx chuyen cho chuyên viên 
phOng Quãn l phixcmg tin và 
ngu&i lái. Chuyên viên giãi 
quyt H si theo quy dlnh và 
chuyn cho lnh (tao phOng 
thm djnh và phé duyt. 

Thkrn djnh trinh phê duyt 
Lânh (tao phOng 
Quân l phmng tiên 
và ngu&i lái 

3 gi& lam vic 

3 BuOc 3 Phê duyt Lanh (tao SO 1 gi& lam viêc 

(3) Phê duyt: Länh do phOng 
Quán l phircing tin và nguOi 
lái TrInh länh (tao k' duyt và 
nhn kt qua, chuyên cho b 
phn chuyên ngành. 

4 Btr6c 4 Ira kt qua 
B phn tip nhn và 
trá k& qua tai 
TTPVHCC tinh; 

01 giO lam 

(4) Cong chirc SO GTVT lam 
vic t?i  TTPVHCC tinh nhn 
kêt qua tr phông chuyên mOn 
vâ trâ k& qua trã kt qua cho tO 
chrc. cong dan. 

TONG CONG  THffi GIAN THVC HIEN 
TTHC 

16 giô 
lam vic (02 

Thai gian giãi quyêt TTHC 
theo quy djnh 3 ngây. SO thrc 



ngày lam vic) hin ct giãm 30% th&i gian 
giãi quyt 

3. Thu tVc  dang k hi phuong tn trong trirông hçrp chuyn tü co quan däng k' khác sang co quan (tang k phirong tin thüy ni da. 

BLrâc 

T6 chüc, cá nhân 1p  01 b h , 
Trung tam ph%lc v%I hành chInh cOng (gCri 
trrc tip hoc qua duäng djch vi hiru 
chinh cOng Ich) 

Cong ch(rc Sâ 
GTVT lam vic tai 
B phn tip nhân và 
trâ k& qua tai 
TI'PVHCC tinh 

02 gRi lam vic 

KhOng Không 

(1) H so np tai T1'PVHCC 
tinh; B phn mt cfra (can b 
sà bit phái v Ti', tip nhn 
H so theo dáng thánh phn 
theo Quy djnh. 

2 Bin9c 2 

Chc tn diu ph6i thrn dnh 
Chuyên viên phông 
Quan 1' phuong tin 
và ng.r&i lái 

09 gRr lain vic 
(2) Phöng chuyên mon chi tn 
diu ph6i th&n djnh h so: 
so chuyM cho chuyên vien 
phong Quân 1' phucing tin và 
ngtr&i lái. Chuyén viên giãi 
quyét H so theo quy dlnh  và 
chuyn cho lânh dao  phông 
thm djnh vã phé duyt. 

Thm djnh tninh phê duyt 
LAnh dao phông 
QUãII i phuong tiên 
va ngithi lái 

° lain vicc 

3 Buâc 3 Phê duyt 
LAnh dio Sâ 

I g10 lam vic 

(3) Phê duyt: Länh dao  phông 
Quãn l phuong tin và ngu1i 
lái trInh länh do k duyt Va 
nhn k& qua, chuyên cho b 
phn chuyên ngành. 

4 Buàc 4 Ira k& qua 
Bi phn tiép nhn và 
trá kt qua ti 1 gi& lam 

(4) Cong chcrc Sà GTVT lam 
vic tti TTPVHCC tlnh nhn 
k& qua t& phông chuyn mOn 
và trâ k& qua trá kt qua cho to 
ch(rc, cong dan. 

TFPVHCC tinh; 

TONG CONG THOI ClAN THIIC HLN 
TTHC 

16 gi& lam viec 
(02 iigãy lam 
vic) 

Thii gian giãi quy& TTHC 
theo quy djnh 3 ngày. Sâ thrc 
hin c& giám 30% thii gian 
gial quy& 

4. Thu tue (tang k phirong tin thüy ni dja trong trirôiig hyp phirong tin thay d& ten, tinh náng k thut. 



'-•• 

• 

; 

\ \Trung 
T chrc, cá nhãn lap 01 b h so np ti 

tam phic vv hânh chInh cOng (i 
trrc tip hoc qua thrmg djch vi b.ru 

cong Ich) 

Cong chüc Sâ 
GTVT lam vic tai 
B pha.n tip nhn và 
trã kt qua tai 
TTPVHCC tinh 

2 gi& lam vic 

KhOng Khong 

(1) H so np tai TTPVHCC 
tinh; B phn mt cüa (can b 
so bit phái v TT, tiêp nhãn 

so theo dáng thành phân 
theo quy dinh. 

BirOc 2 

ChCi tn di&i phi thm djnh 
Chuyên viên phOng 
Quãn l phirong tin 
và ngu&i lai 

9 giO lam vic 
(2) Phông chuyên mon chü trI 
diu ph61 thAm cljnh h so: Ho 
so chuyn cho chuyên viên 
phOng Quãn Iy" phucrng tin và 
ngtr1i lái. Chuyên viên giài 
quyt Hi so theo quy dnh và 
chuyen cho lânh do phOng 
thâm dlnh  và phé duyt. 

2 Thâm djnh trinh phé duyét 
Lnh d?o phông 
Quãn l phixcing tiên 
và ngui lái 

3 giO lam viêc 

3 Buóc 3 Phê duyt 
Länh do s 

I gi& lam vjc 

(3) Phé duyt: Lânh do phOng 
Quán I phucing tin vá ngixOi 
lái Trinh lânh do k duyt và 
nhn k& qua, chuyên cho b 
phn chuyên ngânh. 

4 Buôc 4 Ira kt qua 
B phn tip nhn vã 
trã kt qua tai 
T1'PVHCC tinh: 

01 gi& lam vic 

(4) Cong chirc SO GTVT lam 
vic tai  TTPVHCC tinh nhn 
kt qua tir phOng chuyén mon 
và trã k& qua trã k& qua cho tO 
chCrc, cOng dan. 

T6NG CONG  THOU GIAN THVC HlN TFHC 
16 gi& lam VIC 

(02 ngày lam 
vic) 

Th&i gian giái quyt TTHC 
theo quy djnh 3 ngày. SO thirc 
hin ct giâm 30% th&i gian 
giài quyét 

5. Thu tue däng k phIr4Yng tin tru*ng hçrp chuyn quyn s?r hfiu nhirng không thay dii co' quan däng k phuo'ng tin. 

1 BuOc 1 

T6 ch(rc, cä nhán lap 01 b h so np tai  
Trung tam phc v hành chInh cOng (gri 
trrc tip hoAc qua di.rO-ng djch viii btru 
chInh cOng ich) 

COng chcrc SO 
GTVT làfll ViC tai 
B) phn tip nhn và 
trã kt qua tj 
TTPVHCC tinh 

02 gi& lam vic 
Không Khong 

(1) H so np tai  TTPVHCC 
tlnh; B phn nt cCra (can b 
sO bit phái v TI', tiêp nh.n 
H8 so theo dáng thành phn 
theo Quy djnh. 



2 Buc!c 2 

Chü tn diu phói thm djnh 
Chuyên vién phông 
Quãn Iy' plurclng tiên 
vàngtthi Iái 

09 g 
lam vicc 

(2) Phông chuyén mon chü tn 
diu ph61 thAm djnh h6 so: Ht 
so chuyn cho chuyên viên 
phông Quan 1 phuong tin và 
ngtr&i lái. Chuyên viên giài 
quy& H so theo quy djnh và 
chuyn cho lânh do phông 
thAm djnh và ph duyt. 

Thâm djnh trInh phé duyt 
LAnh dao phông 
Q( 1 phtrong tiên 
và nguöi láî 

3 gii lam viêc 

Btróc 3 Phê duyêt 
Lãnh dao s 

1 gki lam vic 

(3) Phê duyt: Länh do phOng 
Quãn 1 phuong tin và ngtrii 
lái lrinh lãnh dao  k duyt vâ 
nh.n k& qua, chuyn cho b 
phn chuyén ngãnh. 

4 Buâc 4 Ira kt qua 
B phn tip nhn và 
trã kt qua tai 
TFPVHCC tlnh; 

01 gi?i lam vic 
(4) Cong ch(rc S GTVT lam 
vic ti TTPVHCC tinh nhn 
k& qua tr phông chuyên mon 
và trã két qua trá kt qua cho th 
ch(rc, cOng dan. 

TONG CQNG THOI GIAN THUC Hh1N 
TTHC 

16 giô lam vic 
(02 ngãy lain 
vic 

Thri gian giãi quyà TFHC 
theo quy djnh 3 ngày. Sâ thic 
hin c& giám 30% th&i gian 
giai quyt 

6. Thã tIc dàng kr  li phuorng tiu trong trirôiig liyp chuyti quyn s0 hthi phirong tin thng thôi thay d6i co quan däng k phirorug tin. 

I Btrâc 

Ti chác, cá nhân 1p 01 b h so np tai 
Trung tam phic viii hành chInh cong (gui 
trrc tip hoc qua &rYng djch vii buu 
chInh cOng ich) 

Cong chrc S 
GTVT lam vic ti 
B phn tiép nhân và 
trá kt qua ti 
UPVHCC tlnh 

2 gi lam vic 

Không Không 

(1) HS so np ti TTPVHCC 
tinh; B phn mt ccra (can bit) 
sà bit phái v TT, tip nhn 
H so theo dáng thành phân 
theo quy dlnh. 

2 Bixóc 2 

Chü trI diu ph6i thAm djflh 
Chuyén viên phOng 
Quãn l phirong tin 
và nguii lái 

9 giv 

(2 Phông chuyèn mon chü tn 
dieu phitSi thm djnh h so: 
so chuyM cho chuyên viên 
phông Quàn l phuong tin và 
nguôi lái. Chuyn vin giái 
quy& H so theo quy djnh và 
chuyn cho lanh dao  ph?ng 

Thm djnh trInh phê duyt 
Länh do phông 
Quan l phtrong tin 
và ngui láî 

3 giô lam vic 



Lânh dao  Sa 

B phân tip nhn và 
trâ ket qua ti 
TFPVHCC tinh; 

I gRi lam vic 

I gi& lam vic 

Phê duyt 

Ira két qua 

T6NG CONG  THO1 GIAN THVC HIN THC 
16 giô 

lam vic (02 
ngày lam vic) 

To chirc, cá nhãn lip 01 b h so np tai 
Trung tarn phiic vij hành chInh cOng (gCri 
trirc tip hoc qua dLrcng djch vi btru 
chInh cOng Ich) 

Chü tn diu phi thin djnh 

Thm djnh trInh phé duyt 

Phê duyt 

I 

2 BtrOc2 

3 BtrOc 3 

02 gii lam vic 

09 giO 
lam viêc 

3 giO lam vic 

1 giO lain vic 

(1) H so np tai  TTPVHCC 
tinh; Bô phn nt cCra (can bt 
s bit phái v TI, tip nhân 
HO so theo dung thành phàn 
theo Quy djnh. 

(2) PhOng chuyên mon chU trI 
ctiêu phM thâm djnh h so: Ho 
so chuyên cho chuyên viên 
phOng Quàn l phwing tin và 
nglx&i lái. Chuyên viên giãi 
quyêt H so theo quy djnh và 
chuyên cho lAnh do phOng 
thâm djnh và phé duyt.  
(3) Phé duyt: Lânh ci?o phOng 
Quân l pinrong tin và ngui 
lái TrInh lânh do k duyt và 
nhn kt qua, ehuyn cho b 
phn chuyên ngành. 

thm dinh và she du 
(3) Phê duyt: Lânh dao  phOng 
Quân l phucrng tin và ngr&i 
lái TrInh lânh do k duyt và 
nhn kt qua, chuyn cho b 
phn chuyên nganh. 

(4) Cong chirc SO GTVT lam 
viêc tai TTPVHCC tinh nhn 
két qua tir phóng chuyên mOn 
và trá kêt qua trá kt qua cho to 
chüc, cong dan. 

Th&i gian giâi quyêt TTHC 
theo quy djnh 3 ngày. SO thirc 
hin cat giãm 30% th&i gian 
giài quyét 

7. Thu tyc däng k3 lai phLro tin trong tru*ng h9p chü phwoiig tin thay dôi tru s& hoc 
tin sang doii vj hành chInh cap tinh khác. 

noi dang ky h khu thu'ô'ng trü cüa chü phrong 

Cong ch(rc So 
GTVT lam vic tai 
B phn tip nhân vã 
trá kt qua ti 
TTPVHCC tinh 

Chuyên viên phOng 
Quán 1 phrcrng tin 
Va ngirOi lái 

Unh do phông 
Quân l plurong tin 
vàn• Oilái 

Lânh dao SO  

KhOng  Không 



4 Btuc 4 Tràktquã 
B phn tip nhn và 
trá kêt qua ti 
TFPVHCC tinh; I gii lam vic 

(4) Cong chrc Sà GTVT lam 
vic ti TTPVHCC tinh nhn 
k& qua tr phông chuyên mOn 
và trá k& qua trâ k& qua cho t 
chüc, cOng dan. 

TONG CONG THO1 GIAN THVC HIEN TTHC 
16 gi?r 

ILI11 vic (02 
iigAy lam vic) 

S. • Thai gian giái quyet TFHC 
theo quy djnh 3 ngày. S thc 
hin cat giam 30% thii gian 
giãi quyét 

8. Thu tic dp kji giy chung iihn dang k phuong tin thüy iii da. 

I Btrâc 1 02 gi& lam vic 

T6 ch(ic, cá nhân 1p 01 b h so np tai 
Trung tam phiic vlsi hành chInh cong (giri 
trljc tiêp hoc qua dLrYng djch viii biru 
chInh cong Ich) 

Cong ch(ic Sâ 
GTVT lam vic t?i 
B phn tip nhn và 
trã k& qua tai 
TFPVHCC tinh  

(1) H so np tai TFPVHCC 
tinh; B phn mt cCra (can b 
sâ bit phái v TT, tip nhn 

so theo dung thãnh phân 
theo quy djnh. 

Chü tn diu phi thm djnh 
Chuyên viên phông 
Quan l phtrong tin 
Va ngLr?ii láî 

09 gi& 
lam vic 

Không Không 

Btràc2 
'f'hm dnh tririh phê duyt 

Lânh dao  phông 
Quãn l phtrang tin 
Va nguii lái 

3 gRi lam vic 

3 Buóc3 Phê duyt Länh dao  Sâ 1 gR lam vic 

(2) Phông chuyén mon chü tn 
dièu phôi thãm dlnh  h so: 
so chuyM cho chuyên viên 
phông Quàn I phuong tin và 
nguii lái. Chuyên viên giãi 
quy& H so theo quy dnh và 
chuyn cho litnh do phông 
thAm djnh vá phé duyt.  
(3) Phê duyt: LAnh dao  phông 
Quán 1 phtwng tin và ngu1i 
lái Trinh lilnh dao k'I duyt và 
nhn kt qua, chuyn cho bO 
phn chuyn ngành. 

4 Bxâc 4 Trã kt qua 

lÔNG CONG THO1 GIAN THJ'C HIEN TTHC 

B phn tip nhn và 
trâ kt qua ti 
TTPVHCC tinh; 

I gii lam vic 

16 gi& 
lam vic (02 

(4) Cong chrc Sâ GTVT lam 
vic ti TTPVHCC tinh nbOn 
k& qua tr phông chuyên mon 
và trã kt qua trã kM qua cho to 
ch(rc, cong dan. 

Thii gian giái quyM TTHC 
theo quy djnh 3 ngày. Sâ thirc 



-'. 
ngãy lam vic) hin ct giãm 30% thii gian 

giâi quyt 

- '$iS  tt a4ang k phirong tin thüy nii dla. 

I sc 
0 

chtc, cá nhân lap 01 bO h np tai 
tam phiic vu hành chInh cong (gcri 

;C tip hoc qua du&ng djch vii bini 

Cong chirc SO 
GTVT lam vic tai 
B phn tip nhn và 
trã kt qua tai 
UPVHCC tinh 

02 gi& lam vic 

Không Khong 

(1) H so nOp  ti TTPVHCC 
tinh; Bô phn nit ccra (can b 
sO bit phái v TI', tiêp nhn 
I-Is so theo dáng thành phn 
theo Quy dinh. 

chInh cong Ich) 

2 

Chü trI diu phi thAm djnh 
Chuyên vien plOng 
Quãn l phirong tin 
va ngtrOi lái 

09 gi?i 
làmviêc 

(2) PhOng chuyên mOn chü tn 
diu phi thm djnh h so: HO 
so chuyn cho chuyên viên 
phOng Quãn l phi.rong tin và 
ngu&i lái. Chuyên viên giái 
quyt H so theo quy djnh và 
chuyn cho länh dao  phOng 
thAm djnh và phé duyt. 

BuOc 2 
Thâm djnh trinh phê duyt 

Lânh dio phOng 
Quãn l phtrcfng tin 
va nguOi lái 

3 giO lam vic 

3 BtrOc 3 Phê duyt 
Lânh do SO 

I giO làni viêc 

(3) Phê duyt: Länh d?o  phOng 
Quân 1 phLrong tin và ngr?i 
lái TrInh 1nh do k duyt Va 
nhn k& qua, chuyn cho bO 
phn chuyên ngânh. 

4 BrOc 4 Trá kt qua 
Bô phn tip nhin vã 
trá kt qua tai 
TTPVHCC tinh; 

01 giO lam vic 
(4) COng chirc SO GTVT lam 
vic tai  TTP\'I-ICC tinh nhn 
kêt qua tir phOng chuyén mon 
va trâ kt qua trá k& qua cho t6 
chüc, cong dan. 

T6NG CONG  THO1 GIAN THV'C HIN UHC 
16 giO 

lam ViC (02 
ngày lam vic) 

ThOi gian giãi quyt UHC 
theo quy djnh 3 ngày. SO thirc 
hiên ct giám 30% thai gian 
giAl quyt 

10 Cp Giy chi'rng nhn co s0 dü Diu kin kinh doanh djch vu dào to tliuyn viên, ngtri lái phirong tin thüy ni dja. 



I Buâc 1 04 gii lam viêc 

Ca nhân hoc cci sâ áàø to 1p 01 bO h 
so np ti Trung tam phic vi hành chInh 
cOng (gcri trrc tip hoc qua dLr&Ig djch 
vi buu chInh cOng Ich) 

Cong ch(rc Sâ 
GTVT lam vic t31 
B phn tip nhn vã 
trá k& qua ti 
TIP VHCC tlnh  

(1) H so np t3i TTPVHCC 
tlnh; B phn nit cCra (can b 
sà bit phái v TI', tip nhn 
HE, so theo dung thành phn 
theo Quy djnh. 

Chü trI diu ph61 thm djnh 
Chuyên vién phông 
Quân l phtrang tin 
và ngtr1i lái 

41 gi& 
lam vic 

KhOng Khong 

2 Btrãc2 
T1iiuii di nh tn ii h phô duet 

LAnh do phông 
Quãn Iy phirong tin 
Va ngtrôi láî 

8 gi& lam vic 

Btrrc 3 Phê duyt 1 gi&1ãmvic 
Lânh do Sà 

(2) Phông chuyén mon chü tn 
.A . • dieu phoi tham dinh ho so: Ho 

so chuyn cho chuyên viên 
phông Quãn l' phtrong tin vâ 
ngtr1i lãi. Chuyên viên giâi 
quy& HE, so theo quy djnh và 
chuyn cho länh do phông 
th.m djnh và phé duyt.  
(3) Phê duyt: Lnh d30 phông 
Quan I phuong tin và nguri 
lái Trinh liinh do k duyt và 
nhn két qua, chuyên cho b 
phn chuyên ngánh. 

4 BLrac4 Trak&qua 
B phn tip nhn và 
trã k& qua ti 
TTPVHCC tinh; 

02 gic lam vic 
(4) Cong chüc Sà GTVT lam 
vic ti TTPVHCC tinli nhân 
kt qua tir phông chuyên mon 
vâ trá ket qua trà ket qua cho to 
ch(rc, cong dan. 

T6NG CONG THÔ1 GIAN THVC  HIN TTHC 
56 giô lam vic 
(07 ngày lam 
vic) 

Thii gian giãi quyÔt TTI-IC 
theo quy djnh 10 ngày. So thirc 
hin cAt giAm 30% thii gian 
giãi quyt 

11. Thu tmc cp 1i Giy chü'ng nhn cos&dà Diu kin kinli doank (I!ch vy dAo tio thuyên viên, ngtrôi lái phmrong tin thuy ni d. 
a. D6i vói trirông bqp cp 131 giy khi Giy ching nhn bi mat, bj hông. 

        

1 BtrOc I 
Ca nhãn hoc Co sO dào to 1p  01 bO h 
so np ti Trung tam phyc vy hành chIith 
cOng (gii tnjc tip hoc qua dtràrng djch 
vi biru chinh cong Ich) 

Cong chrc SO 
GTVT lam viêc tai 
B phn tip nhn và 
trã két qua ti 
TIPVHCC tinh 

04 giO lam vic 
KhOng KhOng 

(1) HE, sor np ti 1TPVHCC 
tlnh; B phn rnt cCra (can b 
sO bi.t phái v TT, tiép nhn 
HE, so theo dung thánh phn 
theo Quy djnh. 

        

        



trI diu phi thAm djnh 
Chuyên viên phOng 
Quãn 1' phtrcmg tin 
Va nguài a 

17 gi 
lain viêc 

(2 PhOig chuyên mOn chU tn 
diêu phOi thâm djnh hO sa: Ho 
s chuyn cho chuyOn viên 
phOng Quãn I phtrong tin và 
ngtthi lái. Chuyên vién giãi 
quyt H so theo quy dnh và 
cnuyen cho lnh cfao phOng 
thâm djnh và phé duyt. 

djnh trInh phê duyt 
Lânh d?o phOng 
Quãn l phiscmg tin 
và ngu1i lái 

4 gRi lam VIC 

Buôc 3 Phê duyt 
Lanh dao s 

1 gi? lam viêc 

(3) Phê duyt: Länh do phOng 
Quân 1' phtrcing tin và ngithi 
lái Trinh lãnh dio k' duyt Va 
nhn kêt qua, chuyên cho b 
phn chuyên ngành. 

4 Btrâc 4 Ira kt qua 
Bô phn tip nhn và 
trã kt qua tai 
TTPVHCC tlnh; 

2 già lam vic 

(4) Cong chc Sâ GTVT lam 

vic tti TTPVHCC tinh nhn 
kt qua tr phOng chuyên mOn 
vâ trã kt qua trá kt qua cho tO 
chCrc, cong dan. 

T6NG CONG  THO1 GIAN THVC HIN TrHC 
28 

lam VjC (3,5 
ngày lam vic) 

Thi gian giái quyt TTHC 
theo quy dnh 5 ngày. Sâ thirc 
1iin cAt giám 30% th&i gian 
giâi quyt 

b. Di v&i trirO'ng hçirp ctp li Giiy chüng nhn khi thay d& dla  chi hoc loi co' sO' dào tio 

I Buâc 

Ca nhân h* co sO' dâo t?o 1p 01 bO ho 
so' np t?i  Trung tam phiic vij hãnh chmnh 
cong (gii trirc tip hoc qua dithng djch 
vu btru chInh cong Ich) 

Cong chirc SO' 
GTVT lam vic ti 
Bô phn tip nhn và 
trá kt qua tai 
TFPVHCC tinh 

04 giO' lam vic 

Khong Khong 

(1) H so np t?i  TI'PVHCC 
tinh; B phn mt cüa (can b 
sO' bit phái v TI, tiép nhn 
H so theo dung thânh phãn 
theo quy djnh. 

2 

Chi trI diu plii thm djnh 
Chuyên viên phOng 
Quân l phtrong tin 
và nguâi lái 

28 giO' lam vic 

(2) PhOng chuyên mon chci trI 
diêu phi thrn djnh h so: H 
so chuyn cho chuyên viên 
phOng Quãn l phuong tin vã 
ngir&i lái. Chuyên viên giài 
quyt H so theo quy djnh vã 

A cnuyen clio lânh d?o  phOng 
thAm djnh vã phé duyt. 

Buôc 2 

Thuim djnh trinh phê duyt 
Lanh d?o phOng 
Quãn l phuong tin 
va flU&1 liii 

5 glO' lam vic 



3 Btrc 3 Phê duyt Uiiih dao Sà 1 gi0 lam viec 

(3) Phê duyt: Länh dao phong 
Quãn 1 phwing tin và ngu&i 
láì Trmnh IAnh do k duyt và 
nhn két qua, chuyén cho b 
phn chuyn ngành. 

Buâc 4 Ira kt qua 

B phn tip nh.n và 
trã két qua tai 
TTPVHCC tlnh; 

2 giä lam vic 

(4) COng chtc Sà GTVT lam 
vic ti TFPVWCC tiith nhn 
két qua t& phônchuyn mon 
và trá két qua trá két qua cho t 
chác, cong dan. 

TONG CNG THO1 GIAN THfC HIN TFHC 
40 gb làiii viêc 
(05 iigày tarn 
vic) 

Thii gian giái quyt TTHC 
theo quy djnh 7 ngáy. S thrc 
hin c& giãm 30% th&i gian 
giái quyêt 

12 Dr thi, kim tra 1y giy chüng iihiii khã näng chuyên mon thuyn trirOiig hing ba, hing ttr, may trtn'ng hang ba, chthg chi chuyên mon 
nghi vi (4 vOi dla  phirong chtni CO CO s& dy ngh) vã chü'ng chi hun 1uyn an toàn co ban thuc SO Giao thông vn tai 

1 Btrâc 

Ca nhân 1p 01 b h so np t31 Trung 
tam phijc vi hãnh chInh cOng (gui trirc 
tiép hoc qua ducng djch vii btru chinh 
cong ich) 

COng chcrc S 
GTVT lam vic tai 
B phn tiep nhan va 
trá két qua tai 
rrwicc tlnh 

2 gi& lam vic 

KhOng Khong 

(1) H so np ti TTPVHCC 
tinh; B phn mt cta (can b 
ss bit phái v Ti', tiép nhn 

so theo dOng thành phn 
theo Quy djnh. 

2 Buic 2 

Chü tn diu phM thrn djnh 
Chuyên viên phông 
Quán l phuong tin 
và ngu?ii lái 

9 gRi lam vic 

(2) PhOng chuyên mon chü tn 
diu phi thm djnh h so: H 
so chuyn cho chuyên viên 
phông Quãn I phuong tin và 
ngi.thi lái. Chuyên viên giãi 
quyét H so theo quy djnh và 
chuyén cho lAnh dto phông 
th*ni djnh và phê duyt. 

ThAm djnh trinh ph duyt 
Lãnh d3o phông 
Quãn 1 phuong tin 
vâ ngu?Yi lái 

lam V1C 

3 Btthc 3 Phê duyt Länh ?o  Sâ I giO' lam vic 

(3) Phê duyt: Länh do phOng 
Quân 1 phwmg tin và ngu&i 
lab Trinh lnh dao k duyt Va 
nhn két qua, chuyên cho b 
phn chuyên nganh. 



qua àc4rket 
B phn tip nhii và 
trá kt qua tai 
TTPVHCC tinh; 

1 gi? lam vic 

(4) Cong chcrc Sâ GTVT lam 
vic ti TTPVHCC tinh nhn 
k& qua tr phông chuyên mon 
và trã k& qua trã k& qua cho tO 
chCrc, cong dan. 

TONGCNG THOl GIAN THIJC HIN TTHC 16 glO lam 
(02 ngày lam 

vic) i 

Thi gian giài quyt UHC 
theo quy djnh 3 ngày. Sà thrc 
hin cat giàm 30% thai gian 
giãi quyet 

i.... .ap, cap liii, chuyen doi tilay chfrng nhân khã nãng chuyên mon thuyn triröng hng ba, hang tir, may trirO'ng hiig ba và chirng clii 
nghip vii (di vOi da phirong chira cO co sO dy ngh), chirng clii hun huyn an toàn co ban thuc thim quyn cüa SO Giao thông vn tãi 

I Bircicl 

Ca nhãn lIp  01 b hi so np tti Trung 
tam phiic vii hành chinh cong (gri truc 
tiep hoc qua duOng dlch  vii buu chInh 
cong Ich) 

COng chirc Sâ 
GTVT lam viéc tai 
Bô phn tip nhn vã 
trá kt qua aj 
TTPVHCC tinh 

04 gia lam viêc 
KhOng KhOng 

(1) H so np t?i  TTPVHCC 
tinh; B phn mt ecra (can b 
s bit phái v TI', tiêp nhn 

so theo dung thãnh phãn 
theo Quy djnh. 

2 Btrac 2 

Chü trI diu ph6i thm djnh 
Chuyên viOn phOng 
Quán 19 phixong tin 
Va ngtr&i lái 

18 gi& lam vic 

(2) PhOng chuyên mon chU trl 
diu phi thm djnh h so: 

chuyn cho chuyên viên 
phOng Quân 19 pluroiig tin và 
ngui lái. Chuyên viOn giãi 
quyOt H so theo quy djnh và 
chuyOn cho lAnh d?o  phOng 
thin dinh và phê duyt. 

Thãm djnh trInh phê duy 
Lanh dio phOng 
Quân 19 plurong tin 
và ngtrOi lái 

3 gio lam viçc 

3 Buóc 3 Phê duyt Lanh d?o  so. 1 gia lam vic 

(3) PhO duyt: Lnh dao  phOng 
Quán 19 phuong tin và ngithi 
lái TrInh lânh dao k9 duyt và 
nhn kãt qua, chuyên cho b 
phin chuyên ngãnh. 

4 Btrâc 4 Trã kt qua 
B phn tip nhn và 
trâ kt qua tai 
TTPVHCC tinh; 

02 giO lam vic 
(4) COng chrc Sâ GTVT lam 
vic t?i  TTPVHCC tinh nhn 
kêt qua t& phOng chuyên mOn 
và trá kt qua trá kt qua cho tO 
cln'rc,congdân. 



'T6NG CONG  THÔ1 GIAN THIJC HlN TFHC 
28 giô lam 

vic(3,5 iigày 
lam vic) 

Thai gian giãi quy& TTHC 
theo quy djnh 3 ngây. Sâ thirc 
hin ct giám 30% thai gian 
giãi quy& 

14. Thu ttic  Phê duyt quy trInh vn hAnh, khai thãc bn phà, bn khách ilgang song sü ding phâ mt lnOi chO hành khách vàxe 0 to 

1 Btrót 

Ca nhân hoc t6 chtrc np h 
Trung tam phic vii hành chInh cOng (g 
trirc tip hoc qua duang djch v biiu 
chInh cong Ich) 

Cong chCrc Sa 
GTVT lam v ti 
B ph.n tiep nhin va 
trâ k& qua ti 
TIP VHCC tinh 

4 gi lain V1C 

Khong KhOng 

(1) H SO flip ti TTPVHCC 
tinh; B phn mt cira (can b 
sâ bit phái v 'IT, tip nhn 
H so theo thing thãnh phân 
theo Quy djnh. 

2 BuOc 2 

Chü trI diu ph6i thtrn djnh Chuyên viên phông 
Quan l' KCHTGT 100 gia lam ViC 

(2) PhOng chuyên mon chü tn 
diu ph6i th.rn djnh h scc: H 
so chuyen cho chuyên viên 
phOng Quãn l KCHTGT. 
Chuyên viên giâi quy& H so, 
kim tra hin tru0ng, ltty ' 
kiin ccia dja phuong và các 
phOng chuyên mOn khác, tng 
hçp giâi quyt theo quy djnh 
vãchuyn cho lanh do phóng 
thâm djnh và trInh phO duyt. 

Thrn djnh trInh phê duyt Lanh do phOng 
Quãn I) KCHTGT 

4 gR lam vic 

3 Buâc 3 Phê duyt Uinh do S& 2 gia lam viéc 

(3) l'h duyt: Länh do 
phOng Quãn l KCHTGT 
TrInh lAnh do k duyt Va 
nhn kt qua, chuyn cho b 
phin chuyên ngAnh. 

4 Bi.rOc 4 Trá k& qua 
B phn tip nhn và 
trâ kt qua tai  
TIP VHCC tinh; 

2 giO' lam vic 

(4) Cong chrc Sâ GTVT lam 
vic tai  TTPVHCC tinh nhn 
kt qua tr phOng chuyên mOn 
Va trã kt qua trâ két qua cho 
t chirc, cOng dan. 

TONG CQNG TH1I GIAN THIIC HLN 
TTHC 

112 gir làni 
vic ( 14 ngày 

lam vic) 

Thai gian giái quyt TI'HC 
theo quy djnh 20 ngày. S& 
thirc hin ct giám 30% thai 



;-_Aw 
gian giài quyêt 

&JP4i duyt diM chinh quy trInh van hành, khai thác bM phà, bM khách ngang song sü'diing phà rnt IirOi ch hành kliách Va xe ô 
'S28-TT 

I 

_ 

.rocl 

nhân hoäc t chCrc np h so ti 
rung tam phiic vit hãnh chInh cong (j 

trrc tiep ho9c qua di.thng dch vii biru 
chInh cong Ich) 

Cong ch(rc Sâ GTVT 
lam vic t?i  Bô phn 
tip nhn và trã k& 
qua tti TFPVHCC 
tinh 

4 gi lam ViC 

Không Không 

(1) H so tai TTPVFICC 
tinh; B phn mt ccra (can b 
s biêt phái v IT, tip nhn 

so theo dung thành phâri 
theo Quy djnh. 

2 Bu6c 2 

Chu trI diMi ph6i thni djnh Chuyén vién phOng 
Quân 1 KCHTGT 

100 gi lam 
VIC 

(2) PhOng chuyên mon chü tn 
diêu ph6i thm djnh h so: H 
so chuyn cho chuyên viên 
phông Quán 1 KCHTGT. 
Chuyên viên giâi quy& H so, 
krn tra hin triRing, lay 
kin cüa dja phirong và các 
phOng chuyên mOn khác, tong 
hçip giãi quyt theo quy djnh 
và chuyên cho Iänh do phOng 
thm djnh và trInh phê duyt. 

Th?im djnh trInh phé duyt Länh d?o  phOng Quán 
l KCHTGT 

4 gRi lam 

Brâc 3 Phê duyt LAnh dao  Sà 2 gRi lam viêc 

(3) Phê duyt: Lãnh dao 
phOng Quãn l KCFITGT 
TrInh lanh do k duyt Va 
nhn kt qua, chuyM cho b ,  
phn chuyên ngành. 

4 BuOc 4 Trá k& qua 
B phn tip nhn và 
trá kt qua tai 
TTPVHCC tinli; 

2 gRc lam vic 
(4) Cong chIrc So GTVT lam 
vic tai TTPVHCC tinh nhn 
kt qua ta phOng chuyên mon 
vâ trã kt qua trã k& qua cho 
t chüc, cOng dan. 

TONG CNG THÔI GIAN THIIC 
Ill13N TTHC 

112 gir lam 
vic (14 iigày 
Làmvic) 

ThOi gian giãi quyt TTHC 
theo quy djnh 20 ngày. SO 
thirc hin ct giam 30% th&i 
gian glai quyêt 

16 Thu tiic Chap thunchü trirolig xãy drng cãng thu5' ni dla  không tip n14n phirong tin thüy ntrOc ngoãi T-GLA-284065-TT 



1 Btrâc 1 
4gi?1arnvic 

Ca nhân hoc t cht'rc np h so tai 
Trung tam phiic vi hãnh chinh cong (gCri 
trc tip hoc qua dung djch vi4i btru 
chInh cong Ich) 

Cong chrc SO GTVT 
lam vic t31 B phn 
tiêp nhn và trá k& 
qua ti UPVHCC 
tinh 

(1) H so np tü TTPVHCC 
tinh; BO phn int c&a (can b 
sO biçt phái ye TI, tiep nl4n 
H so theot dUng thãnh phn 
theo quy djnk 

Chü tn diu ph61 thm djnh Chuyên viên phOng 
Quàn 1 KCHTGT 

28 giO lam 
viçc 

2 BuOc2 
Thni dnh tiInh phê duyt Länh do phông Quãn 

1 KCHTGT 
4 gki lain vic 

(2) PhOng chuyén mOn chO tn 
diu phM thm djnh h so: 
so chuyn cho chuyên viên 
phOng Quãn l KCHTGT. 
Chuyên viên giãi quyt Ho so, 
kiêm tra hin tru&ng, giãi 
quy& theo quy djnh vã 
chuyn cho lanh dao phong 
thârn djnh và trInh phê duyt. Khong KhOng 

3 BisOc 3 Phê duyt UnhdaoSO 2 giO lam vic 

(3) Phê duyt: Lânh do 
phOng Quan I KCHTGT 
TrInh länh dao  k duyt và 
nhn kt qua, chuyn cho b 
phn chuyên ngânh. 

4 BuOc 4 Ira k& qua 
B phn tip nhin và 
trá kt qua t31 
UP VHCC tlnh; 2 gi& lam vic 

4) Cong chic SO GTVT lam 
vic ti TTPVHCC tlnh nhn 
kt qua tr phông chuyén mOn 
và trã k& qua trã kt qua cho 
t chCrc, cong dan. 

TONG CQNG THI CLAN THUC HIN 
TTHC 

40 g1ô lain 
viçc (05 ngày 

lam vic) 

ThOi gian giái quyt TTHC 
tlieo quy dlnh  07 ngày. SO 
thçrc hin cat giãm 30% thOi 
gian giái quy& 

17 Thu tizc Chip thun chü trirolig xây drng bn th phirong T-GLA-284066-TT 
(1) H so np ti TFPVHCC 
tinh; B phn mOt  cua (can b 
sO bit phái v U, tip nhn 
H so theo d(ing thành phn 
theo Quy djnh. 

üy ni dja thuc pham vi dja giói hành chluh dja 
Cong chcrc SO 
GTVT lam vic t3i 
Bô phn tip nhn và 
tth k& qua ti 

4 giO kim vic KhOng Không 

TTPVHCC tinh 

1 BuOc 1 

Ca nhân hoc t6 chCrc np h so ti Trung 
tam phiic v,i hành chInh cOng (gui trrc tip 
hoc qua dLrOng djch vit btru chInh cong 
Ich) 



\' 

trI diu p h6i thm dinh Chuyên viên phOng 
Quãn 1 KCHTGT 19 gi& lam 

(2) Phông chuyên mon chü trI 
diêu ph6i th.m djnh h so: HO 
so chuyn cho chuyén viên 
phóng Quân l KCHTOT. 
Chuyên vien giãi quyt H so, 
kim tra hin truông, lAy 
kin cUa UBND cap x, tong 
hçip giãi quyt theo quy djnh 
và chuyn cho lânh do phông 
thAm djnh và trInh phê duyt. 

'1 

ThArn djnh trinh phé duyt 
Lnh dio phOng 
Quan 1 KCHTGT 

2 gRi lam viec 

j3uc27  

3 Btrôc 3 Phé duyt Lânh do Sà 1 gi?i lam viêc 

(3) Phê duyt: Lnh dao 
phOng Quãn 1' KCHTGT 
TrInh lânh do k duyt và 
nhn kt qua, chuyOn cho b 
plin chuyên ngành. 

4 Bi.r6c 4 Trã k& qua 
Bô phn tip nhn và 
trã kt qua ' 
TTPVHCC tinh; 

2 gii lam viêc 

(4) COng chIrc Sâ GTVT lam 
vic tai  TTPVFICC tinh nhn 
kt qua tir phOng chuyên mon 
và trá kAt qua trà k& qua cho 
ti chCrc, cong dan. 

TONG CQNG THfl ClAN TH1C HIN 
TTHC 

28 gifr (3,5 ngày 
lam vic) 

Than gian giâi quy& TTHC 
theo quy djnh 05 ngày. Sà 
thirc hin cat giãm 30% thani 
gian giãi quyêt 

18. Thu tmc Thu tic Cong b hot dng cãng thüy ni dja không tip nhn phrorng tiii thüy nir&c ngoài T-GLA-284067-TT 

1 Btrâc 

Ca nhân hoc t churc np h so tai 
Trung tam phmmc vmi hãnh chInh cong (i 
trrc tip ho1c qua &ranng djch vi btru 
chInh cOng Ich) 

Cong chcrc S GTVT 
lam vic ti B phn 
tip nhn và trâ kAt 

ti TTPVHCC 
tinh 

4 lam ViC 

Không Khong 

(1) H so np ti TTPVHCC 
tinh; B phn mt ccra (can b 
sà bit phái v TT, tip nhn 
H so theo d(ing thãnh phãn 
theo Quy djnh. 

2 Bwcc 2 
Chü tn diu ph6i thAm djnh 

Chuyên viên phOng 
Quán l' KCHTGT 

19 giô lam 
VIC 

(2) Phông chuyên mon chü trI 
dieu ph6i thârn djnh h so: H 
so chuyn cho chuyên viên 
phOng Quan l KCHTGT. 
Chuyên viên giái quyt H so, 



ThAm djnh trInh phé duyt 

3 

 

Buâc3 

  

  

Phé duyt 

4 Btrâc 4 

 

Trá k& qua 

TONG CQNG THO! GIAN THIC HIN 
TTHC 

B phn tip nhn Va 

trã k4t qua tti 
TFPVHCC tinh; 

2 gi lair, viec 

Lãnh do phông Quàn 
I' KCHTGT 

2 gRi lam vic 

Liith dio So 1 gRi lam vic 

28 g1ô (3,5 
ngày lam viêc) 

Buàc I I 

ph61 hcip vt5ri các phông 
chuyên môn, UBND dja 
phtrang kini tra hin tnI1ng, 
giái quy& tlieo quy djnh và 
chuyn cho Ianh dao  phông 
thm djnh và trinh phê duyt. 

(3) Phê duyt: Länh do 
phông Quãn 1 KCHTGT 
TrInh länh do k duyt và 
nhn k& qua, chuyn cho b 
phn chuyên ngãnh. 

(4) Cong chcrc St GTVT lam 
vic ti TTPVHCC tinh nhn 
kêt qua tir phông chuyên mon 
v trà k& qua trá k& qua cho 
tO ch(rc, cong dan. 

Thñ gian giái quy& TTHC 
theo quy djnh 05 ngày. S 
thrc hin cAt giAm 30% th&i 
gian giAi quy& 

19. Thu tuc Thu tyc COng b6 li hoat dng cãug thüy ni da không tip nhn phimng tin thüy nu(vc ngoui T-GLA-284068-TT 

Không 

Ca nhân hoc t6 chüc np h so ti 
Trung tam phic vi hành chInh cOng (gCri 
trrc tiép hoc qua dLr&Ig djch vi buu 
chInh cOng ich) 

hü fri diu ph6i thm dlnh  

COng chcrc S GTVT 
lam vic ti B phn 
tip nhn và trA k& 
qua t?i  T1'PVHCC 
tinh 

Chuyên viên phOng 
Quan l KCHTGT  

2 gi? lam vic 

KhOng 

9 gR lam vic  

(1) H6 so np ti UPVHCC 
tinh; B phn mt cfra (can b 
sâ bit phái v 11', tip nhn 
H so theo d(mg thành phAn 
theo Quy djnh. 

(2) Phông chuyên mon chü tn 
diu ph6i thiim djnh h so: H 
so chuyn cho chuyên viên 
phOng Quän 1 KCHTGT. 
Chuyên viên giái quyt H so, 



* ctjnh trInh phê duyt 
H 

Lânh d?o  phOng Quán 
1 KCHTGT 

2 giä lam vic 

- 

phi hçip vài các phOng 
chuyên môn, UBND dja 
phwing kim tra hin tnràng, 
giãi quyt theo quy djnh và 
chuyên cho lânh do phOng 
thâm dinh và trInh phê duy. /1 

Phê duyt 
Lânh dao s 

1 giâ lam vic 

(3) Phê duyt: Lanh do 
phOng Quàn l KCHTGT 
TrInh lânh d?o  k' duyt và 
nhn kt qua, chuyn cho bO 
ph.n chuyên ngành. 

F1 

3 Bucc 3 

4 Brâc 4 Ira kt qua 
BO phâ.n tip nhn và 
trã kt qua t?i 
TTPVHCC tinh; 2 gR lam vic 

(4) Cong chcrc Sà GTVT lam 
ViC ti TTPVHCC tinh nhn 
kt qua tr phOng chuyên mon 
va trá kt qua trà kt qua cho 
t6 chtc, cong dan. 

TONG CQNG THfl GIAN THVC  HIN 
TTHC 

16 giO Jam 
vic (02 ngày 

Jam vic) 

Thii gian giái quyêt TTHC 
theo quy djnh 03 ngáy. Si 
thtjc hin cat giãm 30% thai 
gian giâi quyet 

20 Thu tic Cp giy phép hoat dng bn thüy ni dja, bn khách ngang song T-GLA-285325-TT 

I Bixacl 

Ca nhãn hoc t chüt h 
Tning tam ph!ic vlsi hãnh chInh cong (gCri 
trirc tip hoc qua duâng djch vu bini 
chInh cOng Ich) 

Cong ch(rc Sà GTVT 
lam vic tai Bô phn 
tip nhn và trã kt 
qua ti TFPVHCC 
tinh 

4 gki lam ViC 

Khong Không 

(1) H SY t?i TTPVHCC 
tinh; BO phn mt cCra (can b 
sâ bit phái v TI, tiêp nh.n 
H sc theo dung thành phãn 
theo Quy djnh. 

ChU trI diu phi thm dinh Chuyén vién phOng 
Quãii 1 KCHTGT 

19 gi& lam viçc 

(2) PhOng chuyên mOn chü trI 
di&i phi thm djnh h s0: 
sci chuyn cho chuyên viOn 
phOng Quan l KCHTGT. 
Chuyên viên giãi quyt H s, 
phi hçip vâi các phOng 
chuyên mOn. UBND dja 
pinrang kiém tra hin tru?mg. 



.râc 2 Thm djnh trinh phê duyt LAnh do phông Quân 
1) KCHTGT 

2 gii lam ViC 
giái quyt theo quy dnh và 
chuyn cho lAnh dio phông 
th.m djnh và trInh phê duyt. 

3 Bisâc 3 Phê duyt LAnh dao  Sa I gii lam vic 

(3) Phê duyt: Lânh do 
phông Quãn t KCHTGT 
TrInh länh dao  k duyt và 
nhn k& qua, chuyn cho b 
phn chuyên ngành. 

4 Btrâc 4 Ira kt qua 
BO phan tip nhn vã 
trá kM qua ' 
TTPVHCC tinh; 

2 giâ lam 

(4) Cong chcrc Si GTVT lam 
vic tai  TTPVHCC tinh nhn 
kM qua t phông chuyên mon 
và trã kM qua trâ kM qua cho 
t ch(rc, cong dan. 

TONG CQNG THI GIAN THVC HllN 
TTHC 

28 gi& (3,5 
ngày lam vic) 

Th?ii gian giãi quyM TTHC 
theo quy djnh 05 ngày. S& 
thrc hin c& giám 30% thii 
gian giãi quyM 

21. Thu tuc Cp Ii gMy phép hoat dng bn thüy ni dja, bn khách ugang song T-GLA-285326-TT 

I Btthc 1 

Ca nhãn hoc t chCrc np h6 sa t3i Trung 
tam phic vi hành chInh cong (gui trrc tip 
hoc qua du&ng djch vu buu chInh cOng 
ich) 

Cong ch(rc S& GTVT 
lam vic tti B phn 
tiEi nhn và trã kM 
qua ti TTPVHCC 
tinh 

4 gi1 lam ViC 

KhOng Không 

(1) HS S(Y flop  ti TTPVHCC 
tlnh; B phn mt cCra(cán b 
st bit phái v Ti', tiôp nhn 

sa theo dung thành phtn 
theo Quy djnh. 

2 

Bi.râc 2 

Chü trI diu ph61 thm djnh Chuyén vién phông 
Quãn 1 KCHTGT 

19 gii lam 
vic 

(2) Phông chuyên mOn chü tn 
diu ph61 thrn dlnh  h si: 

chuyM cho chuyén vién 
phOng Quan l KCHTGT. 
Chuyên viên giái quy& H sa, 
phi hcip v,i các phOng 
chuyén mOn, kim tra hin 
tru1ng, giái quyM theo quy 
djnh và chuyn cho lanh do 
phông thni djnh và trinh phê 
duyt. 

Thâm dnh irInli phé duytt Lânh dao  phông Quãn 
I KCHTGT 2 gi?x lam vic 



3trOPh duyt 
Lânh o 

1 giO lam V1C 

(3) Phê duyt: LAnh do 
phOng Quân 1 KCHTGT 
TrInh lanh dao k duyt và 
nhn kt qua, chuyên cho b 
phn chuyên ngành. 

4 

3 
BirOc 4 

1 
Trã kt qua 

BO phn tip nhn và 
trá kt qua tai  
TTPVHCC tinh; 

2 giO lam viêc 

(4) Cong chrc SO GTVT lam 

vic tai  TTPVHCC tinh nhn 
kt qua tir phông chuyên mOn 
va trá kt qua trá kt qua cho 
t6 chIrc, cong dan. 

TONG CQNG THOI GIAN THVC  HIN 
TTHC 

28 giO (3,5 
ngày lam vic) 

ThOl gian giái quyt TTHC 
theo quy djnh 05 ngày. SO 
thrc hin cAt giãm 30% thOi 
gian giãi quyêt 

V- LINH VI)C P1IING TIEN vA NGUI LAI 

TT 
Cac 
bir&c TrInh tw thu'c hin 

B phãii, can b cong 
chic, viên chic giãi 

quyt ho so' 

Tho'igian 
tip nhn 

Va jj 
A quyêt ho 

so! 

Co'quan 
ph6i hqp 
(neu co) 

TrInh các 
cap co 
thni 
quyen 

cao hcrn 
(neu co) 

Mo tã quy trInh 

A .A 1. Thu tue cap giay phep Iao to lái xe ô tO. 

BirOc 

Ca sO dào t?o  lái xe ô to; t chá'c, cá 
nhân np 01 b h sa d nghj cp phép 
ti Trung tam phiic vij hanh chInh cong 
(gCri trirc tip hoc qua thrOng btru diên) 

Cong chüc SO GTVT 
lam vic t?i  Bphn tip 
nhn và trã kêt qua tai 
TTPVHCC tinh 

04 gi& lam 
V1(C 

SO LD- 
TB&XH 

(1) H sa np ti 
TTPVHCC tinh; B phn 
mOt cfra (can b SO biêt 
phái v Ti', tip nhn Ho 
sa theo diing thành phin 
theo Quy dinh). 



3 

ChCi trI diu ph6i thm djiih 

Thtm djnh trinh phé duyt 

Bthc3 Phê duyt  

Länh dao,  chuyên viên 
phông Quãn 1 phuorng 
tin và ngithi lái 

Unh dao  phóng Quán 1 
phwing tin và ngtr1i lái 

Lãnh dio Sâ 

47gii 
lam vic 

2 gi lam 
V IC 

1 gi&làm 
vic 

(2) Phông chuyên mon chti 
tn dièu phi thm djnh h 
sa: 
- Trtr&ng hqp h sr chua 
di theo quy djnh: cong 
cliirc dij thâo cong vAn trá 
1&i cho t cht,'cá nhân 
(12,5 gii lam vic). 
- Trtr&ng hcp kim tra 
thrc té, ca si dào tao 
khOng dam bão diu kiin 
kinh doanh theo quy djnh: 
cOng ch(rc dr thAo cong 
van trá ku cho t chrc, cá 
nhãn (52,5 gkc lam vic).  
(3) Phê duyt: Trinh lAnh 
dao k dut vâ nhn kt 
qua, chuyen cho b phn 
chuyên nganh. 

2 Bu&c2 

Bithc 4 
B phn tip nhn và trã 
kt qua tai TFPVHCC 
tinh; 

Trã kt qua 4 

(4) Cong chfrc So GTVT 
lam vic tai  TTPVHCC 
tinh nhn k& qua tr phOng 
chuyên mon và trâ két qua 
cho t6 ch(rc, cOng dan. 

Thii gian giAi quyt 
TTHC theo quy djnh 10 
ngày. SO thrc hin cAt 
giãm 30% thii gian giAi 
quy& 

02 gi?u lam 
vice 

56 gi& 
laiii vic 
(07 ngày 
h'un viêc) 

2. Thu tic cp lai giy phép dào tio lái xe ô to khi diu chinh hang xe dào tao,  kru hrQng dào ttlo 

TONG CNG THÔI GIAN THT/C HIN 
TTHC 

I BtrOc 1 4 gi& lam 
v icc 

so 
LDTB&X 

H 
Không 

Co sO dâo tao  1ái xc ô to; t6 chrc, cá 
nhân np 01 b h so dê nghj cp phép 
tai Tnmg tam phiic vi hành chmnh cOng 
(gfri trijc tip hoc qua duOng buu din)  

Cong ch(rc SO GTVT 
lam vic tai B phn tip 
nhn và trA kt qua tai 
TFPVHCC tinh 

(1) H so np tai 
TTPVHCC tinh; B phn 
imt cCra (can bO sO bit 
phái v TT, tip nhn H 
so theo dung thành phn 
theo Quy djnh.  



trA 
'\ 

tn diu pMi thm djnh 
Lânh dao,  chuyên viên 
phOng Quân 1 phucing 
tin Va ngtr1i lái 

33 gRi 
lam 

(2) PhOng chuyên mon chü 
tn diu phOi thAm djnh h 
SO. 

&:3 
djnh tnInh phê duyt LAnh dto phOng Quãn I 

phtrong tin và ngrii lái 

4gi lam 

V1C 

- 

Phê duyt Lânh do S?i 
I gi& lam 

viêc 

(3) Phé duyt: TrInh lnh 
d?o k' duyt vâ nhn kêt 
qua, chuyên cho b phn 
chuyên ngãnh. 

3 Bithc 3 

4 Btróc 4 Ira kt qua 
Bô phn tip nhn và trã 
kOt qua t?i  TTPVHCC 
tinh; 

2 gi& lam 

(4) Cong chtrc Sâ GTVT 
làni vic tai  TTPVHCC 
tinh nhn kt qua tr phông 
chuyên mon và trâ kêt qua 
cho t6 chfrc, cong dan. 

TONG CQNG THÔI GIAN THIIC fflN 
TTHC 

44 g10 
JAm ViC 

5,5 ngAy 
JAm vic) 

Thi gian giâi quyêt 
TTHC theo quy djnh 8 
ngày. S thtjc hin ct 
giãm 30% thci gian giAi 
quyt 

A .A 3. Thu tyc cap ai giay phep dAo to Jái xc ô to khi b mt, bj hOng, cO siy thay di lien quan dn ni dung khãc. 

Bthc I 

Co s dAo to lái xc ô tO; t chüc, cá 
nhãn np 01 b h so d nghj c 
til Trung tam pic vi hAnh chInh cong 
(gui trirc tip hoc qua dir?ing bi.ru din) 

Cong chüc S GTVT 
lAm vic ti B phn tip 
nhan và trA kt qua tai 
TTPVHCC tinh 

03 gi& lam 
V1C 

Khong Khong 

(1) H so n ti 
TTPV1-ICC tinh; B phn 
mt cCra (can b si bit 
phai v Ti', tiêp nhn Ho 
so theo ding thành phn 
theo quy dinh. 

2 

Chi trI diu ph6i thrn djnh 
LAnh dto, chuyên viOn 
phOng QuAn 1' phi.rong 
tin Va ngLthi lái 

08 già 
lAm vic 

((2) PhOng chuyên mOn 
chci trl diu phti thAm djnh 
h so. 

Thm djnh trInh phê duyt Lânh d?o  phOng QuAn l 
phtrang tin và ngu&i lái 

2 già lAm 
viêc 

Btthc 2 



3 Burc 3 Ph duyt Lnh do Sâ I kY lam 
vic 

(3) Phê duyt: Trmnh 1nh 
dao k duyt va nhn k& 
qua, chuyn cho b phn 
chuyên ngành. 

4 Btrâc 4 Ira kit qua 
B phn tip nhn và trã 
k& qua ti TTPVHCC 
tinh; 

02 gii lain 
Viçc 

(4) Cong chkSô  GTVT 
lam vic tai NV1-ICC 
tinh nhn kt qua tir phông 
chuyên mOn va trã k& qua 
cho t chüc, cOng dan. 

TONG CQNG THO'I GIAN THVC  H1]N 
TTHC 

16 giô' 
lain ViC 
(02 ngIy 
lam vic) 

Thii gian giãi quy& 
TTHC theo quy djnh 3 
ngày. Sà thc hin ct 
giám 30% th&i gian giãi 
quyt 

4. Thu tue Cap Ii giy phép lái xe T-GLA-285267-TT. 

1 Biràcl 

Ca nhân 1p  01 b h so np ti Trung 
tam phijc vi hành chInh cOng (gui tivc 
tip hotc qua di.ring djch viz buu chInh 
cong Ich) 

Cong chIrc Sâ GTVT lam V1C ti 
B phn tip nhn và trâ k& qua 

TFPVHCC tinh 

04 gi& 
lam viêc 

KhOng KhOng 

(1) H so np ti 
TTPVHCC tinh; B phn 
mt cra (can b sâ bit 
phai v Ti', tip nhn H6 
so theo dung thành phn 
theo Quy djnh. 

2 B.ràc2 

Ch tn diu phi thm djnh Chuyên vién phông Quan l 
phuong tin và ngu?i lái 

470 gRi 
lam V1C 

(2) Phông chuyén mOn chci 
trI diu Phi thm djnh h 
so: so chuyàn cho 
chuyên vién phông Quãn 
l phuang tin và ngu&i 
lái. Chuyên vién giãi quy& 

so theo quy djnh và 
cliuyn cho litnh do 
phöng thm djnh và phé 
duyt. 

Th.m djnh trinh phé duyt Lanh do phöng Quãn l phuong 
tin ngu&i lái 

2 gki 
lam viçc 



1 gi& 
tam viêc 

03 giO 
lam vic 

480 giô 
tam viêc 

(60 
ngày 
lam 
vI.c 

Lânh do So 

4 Ira kt qu B phn tip nhn vã trã kt qua 
tii TTPVHCC tinh; 

TONG CQNG TH1I GIAN TH1IC HIN 
TTHC 

(3) Phê duyt: Unh dao 
phóng Quãn l phisong 
tin Va ngLrôi Iái TrInh 
lành do k duyt và nhn 
kêt qua, chuyn cho b 
phn chuyén ngành. 

(4) Cong ch(rc SO GTVT 
lam viêc tai TIP VHCC 
tinh nhn k& qua t1r phông 
chuyên mon và trâ kt 
qua trã kt qua cho t 
chi.rc, cong dan. 

Theo quy djnh 60 rigây 

5. Thu tuc Dtii giy phép Iái xe do ngành Giao thông vii tãi cp T-GLA-285268-TT. 

I BuOc I 

Ca nhân 1p 01 b h so np tai  Trung 
tam phijc vii hành chInh cong (gcri trijc 
tiép hoäc qua thrOng djch vi buu chInh 
cOng Ich) 

Cong ch(rc SO GTVT lam vic ti 
BO phn tiép nhn và trá kt qua 
tai TIP VHCC tinh 

04 gi& 
lam viêc 

KhOng KhOng 

(1) H so np tai 
TTPVHCC tinh; Bô phn 
môt cCra (can bô sO biêt 
phái ye TI, tiêp nhn Ho 
so theo dung thành phán 
theo Quy djnh. 

 

BtrOc 2 

Chñ tn diu phi thm dlnh Chuyén viên phOng Quán l 
phucmg tin và ngl.r&i láî 

19 glO 
lam vic 

(2) Phông chuyên niôn chU 
trI diêu ph6i thm djnh hO 
so: H so chuyén cho 
chuyên viên phông Quãn 
l phwmg tin và ngtr&i 
lái. Chuyêri vién giâi quy& 
HO so theo quy djnh và 
chuyên cho lãnh do 
phông thm djnh và phé 
duvet. 

 

Thm djnh trInh phé duyt LAnh do phOng Quãn l phircmg 
tin Va ngtr&i lái 

 



Bô phn tip nh.n và trã kt qua 
ti TTPVHCC tinh; 

Btràc 3 Phêduyt LAnh dao  So 
1 gi?i 

lam vic 

(3) Phé duyt: Lath do 
phông Quán 1 phuong 
tin và nguOi lái Trmnh 
länh do k duyt và n1in 
k& qua, chuyn cho b 
phân chuyén ngành. 

BuOc4 Trâ kt qua 

ITONG CQNG THUI GIAN TH1JC HIN 
TTHC 

02 gi? 
lam vic 

28 giô 
lain vic 

(3,5 
NLV) 

(4) Cong cht'xc SO GTVT 
lam vi& ti TTPVHCC 
tinh nhn kêt qua ti phOng 
chuyêri mon và trà kêt 
qua trã két qua cho t 
ch(rc, cong dâii. 
Th&i gian giãi quyet 
TTHC theo quy djnh 5 
ngày. SO thrc hin cat 
giãm 30% thOi gian giài 

U 

4 

6. Thu tic Dôi giiiy phép lái xe quân sr do B Quóc phông cp T-GLA-285269-TT 

1 BuOc I 

Ca nhân 1p 01 b h so np ti Trung 
tarn phiic vi hành chInh cong (gCri trirc 
tiép hoc qua duOng djch vi buu chInh 
cong Ich) 

COng chrc SO GTVT lam vic ti 
BO phn tip nhn và trá k& qua 
tai TTPVHCC tinh 

04 gi& 
lam vic 

KhOng KhOng 

(1) Ho so np ti 
TTPVHCC tinh; B phn 
mt cCra (can b sO bit 
phái v TI, tiép nhn H 
so theo dung thành phân 
theo Su dinh. 

 

2 BtrOc2 

Chü trI diu phi thm djnh Chuyên vien phOng Quán 1 
phLrang tin Va ngu0i Iái 

19 giO 
lam vic 

(2) PhOng chuyên mOn chCi 
tn diéu ph6i thãm dnh hO 
so: H so chuyên cho 
chuyén vién phOng Quãn 
l phuong tin vã ngtrOi 
lái. Chuyén viên giãi quy& 
H so theo quy djnh và 
chuy.n cho lanli do 
phOng thâm djnh và phé 
duyt. 

Thm djnh trInh phê duyt Länh do phOng Quán l pluro.ng 
tin Va ngithi lái 

2 giO 
lam viêc 



lgi& 
lam vic 

Lãnh dio Sâ Ph duyt 

BO phn tip nhn vã trâ kt qua 
tai TTPVHCC tinh; 

02 gi 
lam viêc 

4 Bt.r6c4 Trâ ket qua 

TONG CQNG THUI GIAN THUC HIN 
TTHC 

28 giO' 
lam viêc 

(3,5 
NLV) 

(3) Phê duyt: Lânh do 
phOng Quän 1)2 plwang 
tin và ngtthi lái Trinh 
Ianh dao k)2 duyêt và nhn 
kêt qua, chuyên cho b 
phn chuyOn ngành. 

(4) Cong chrc S GTVT' 
lam vic tai TTPVHCC 
tinh nhn kêt qua tir phOng 
chuyên mon và trá kt 
qua trã kM qua cho to 
chic, cong dan. 

Thii gian giái quyM 
TTHC theo quy djnh 5 
ngày. Sâ thirc hin cat 

giám 30% thôi gian giãi 
quyêt 

. .A - . 7. Thu tic Doi giay phep Lai xe do ngãnh Cong an cap T-GLA-285270-TT. 

I Bi.râc 1 

Ca nhân Ip 01 bO h sc np tôi  Trung 
tarn phic vu hành chInh cong (gCri trirc 
tiép hoc qua dtrOng djch vii buu chInh 
cOng ich) 

COng chtrc SO GTVT lain vic ti 
B phn tiêp nhn vã trâ két qua 
ti TTPVHCC tinh 

2 Btrâc 2 

Chi tn diu phi thrn djnh 

Th!im ctjnh trinh phê duyt 

Chuyên viên phOng Quán 1)2 
phucing tin và ngirài lái 

Länh do phOng Quãn 1)2 phtrcmg 
tin vã ngithi lái 

04 gi 
lam viêc 

19 gii Không 

lam viêc 

2 gi? 
lam viêc  

KhOng  

(1) Ho s np ti 
TTPVHCC tinh; B phn 
môt ccra (can bô sO biêt 
phái ye U, tiCp nhn HO 
so theo dñng thãnh phn 
theo Quy djnh. 

(2) PhOng chuyên mOn chü 
trI diêu phôi thAm djnh ho 
s: H s chuyên cho 
chuyên viCn phOng Quâii 
1)2 phung tin Va ngiRri 
lái. Chuyên viên giâi quyM 
Ho sa theo quy djnh va 

chuyn cho lânh d?o 
phOng thAm djnh và phC 
duyt. 



3 B.róc3 Phê duyt Lnh do Sà 
1 giä 

lam vic 

4 Buâc 4 TM kt qua 
Bô phn tip nhn và trá k& qua 
tui TTPVHCC tinh; 

02 giei 
lam vic 

TONG CQNG THffi GIAN THIJC HIN 
TTHC 

28 gi& 
lam vic 

(3,5 
NLV) 

(3) Phé duyt: Länh &io 
phOng Quãn l' phuang 
tin và ngu?ii lái TrInh 
länh clto k duyt và nhtn 
kt qua, chuyn cho b 
phãn chuyên ngành. 

(4) Cong cht'rc Sâ GTVT 
lam vic tti TTPVHCC 
tinh nhin kêt qua tu phông 
chuyén mon vã trâ két 
qua trá két qua. cho t 
chc, cOng dan. 
Th&i gian giãi quyet 
TTHC then quy djnh 5 
ngày. Sà thirc hin cat 
giám 30% thai gian giái 

U êt 
8. Thu tuc Dôi ghty phép lái xe hoc bang lái xe cüa Lnróc ngoai cp T-GLA-285271-TT 

1 Buâc I 

Ca nhân 1p 01 b hO su np tii Trung 
tarn phc vii hành chInh cong (gCri trrc 
tiép hoc qua ckr&ng djch vii buu chmnh 
cOng Ich) 

Cong chcrc So GTVT lam vic ti 
B ph1n tip nhn và trã kt qua 
tai TFPVHCC tinh 

04 gi? 
lam vic 

KhOng Không 

(1) H sa np tai 
TTPVHCC tinh: B phn 
mt ccra (can b sO biêt 
phái v TT, tiêp nhn HO 
si theo d(ing thãnh phn 
theo Quy djnh. 

    

2 BtrOc2 

Cha trI diu phi thAm djnh 
Chuyén viên phOng Quàn 1 
phucmg tin và ngu&i lái 

19 gi 
lam vic 

(2) Phông chuyên mOn chü 
trI diu phôi thm djnh ho 
sa: H s chuyn cho 
chuyén vién phOng Quân 
l' phucmg tin và ngu&i 
láì. Chuyén viên giãi cuyêt 
HO sci theo quy djnh và 
chuyn cho länh do 
phOng thlim dlnh  vã phê 
duyt. 

Thrn clink trInh phé duyt Lank do phOng Quán l phixang 
tin Va ngtryi lái 

2 giO 
lOm vic 



(3) Phé duyt: Läiih dao 
phông Quãn 1 phtrcmg 
tin vâ nguôi lái TrInh 
länh dao  k duyt và n1in 
kt qua, chuyên cho b 
phn chuyên ngành. 

LAnh do Si 
I gRi 

lam vic 

BO phn tip nhn và trá k& qua 
ti TTPVHCC tinh; 

02gi& 
lam viêc 

28 giô 
lain vic 

(3,5 
NLV) 

(4) COng chcrc S& GTVT 
lam viêc tai 'FTPVHCC 
tinh nhn kêt qua tr phöng 
chuyên mon vã trã kêt 
qua trá két qua cho to 
chirc, cong dan. 
Thai gian giai quyêt 
TTHC theo quy djnh 5 
ngày. S& thirc hin cat 
giãm 30% thii gian giái 
ciuyet 

Ira kt qua 

TONG CONG TH4L GIAN THVC  HLN 
TTHC 

9. Thu tic Bôi giy phép lãi xe hoc bAng lái xc cüa nu&c ngoài cp clio khách du 1ch nircrc ngoài lái xe vào Vit Nam T-GLA-285272-TT 

1 Birac i 

Ca nhãn 1p 01 bO h so np ti Trung 
tam phic vi hãnh chInh cong (giri tr,rc 
tip Iioic qua &r&ng djch vi bru chInh 
cOng Ich) 

Cong chirc Sc GTVT lam vic ti 
BO phn tiOp nhn và trà k& qua 
tii TTPVHCC tinh 

2 Buâc2 

Chü trI diéu phi thiim djnh 

Thm djnh trInh phê duyt Lãnh do phOng Quán l' phixcmg 
tin Va ngu&i lái 

Chuyên viên phOng Quán l 
phtrong tin và ngrOi láî 

04 gii 
lam viêc 

19 giä Không 

lam viêc 

2 giO 
lam viêc  

Không  

(1) Ho so nôp tai 
TTPVHCC tinh; B phn 
mt cüa (can b s& biêt 
phái v TI', tip nhn H 
so theo diing thãnh phân 
theo Quy djnh. 

(2) PhOng chuyên mon chii 
trI diu phôi thâm djnh hO 
so: Ho so chuyén cho 
chuyên vién phOng Quãn 
I plurong tin và ngu&i 
lái. Chuyén viên giãi quyêt 

so theo quy cljnh Va 
chuyên cho lânh do 
phOng thâm djnh và phé 
duyêt. 



Phé duyt 
1 gii 

lam vic 
Bithc 3 LAnhdoSâ 

Bisâc 4 Ira kt qua 
B phn tip nhân và trã k& qua 
t?i 1TPVHCC tinh; 

02 gRr 
lam vic 

3 

4 

TONG CQNG THI GIAN THIIC HIN 
TTHC 

28 gilt 
lam vic 

(3,5 
NLJ'3 

1 Btràc I 

Co sr dào tao lap 01 bO h so nop t?i 
Trung tam phiic vi hành chInh cOng 
(gCri trrc tiêp ho1c qua dixàng djch vi 
bixu chInh cong Ich) 

2 BLróc2 

 

Chü trI diu phi th.rn djnli 

 

Th.m djnh trinh phê duyt 

04 gii 
lam vic 

07 gi 
lam vic 

2 giô 
lam vic 

(1) H so np tai 
TTPVHCC tinh; B phan 
nTit cira (call b( sâ bit 
phái ye u, tiCp nhii 1-1 
so theo dáng thành phãn 
theo Quy djnh. 

(2) PhOng chuyên mOn chCi 
trl diu phi thâm djnli h 
so: Ho so chuyên cho 
chuyên viên phOng Quãn 
l phuong tin và ngu&i 
lái. Chuyên viên giãi quyt 
Ho so theo quy djnh và 
chuyén cho lãnh dao 
phOng thtni djnh và phé 
duyêt. 

Khong 

(3) Phê duyt: Laith do 
phOng Quãn 1 plurong 
tin vâ ngu&i lái Trinh 
Iãnh d?o  1ç' duyt và nhn 
kêt qua, thuyên cho b 
phn chuyên ngành. 

(4) Cong chtrc S GTVT 
lam viêc ti TI'PVHCC 
tinh nhân kt qua tr phOng 
chuyên mOn và trá k& 
qua trã k& qua cho tO 
chtc, cong dan. 
Thii gian giãi quyet 
TTHC theo quy djnh 5 
ngày. Sr thuc hin cat 
giOm 30% th&i gian giãi 

U et 
10. Thu t*ic Cp gily phép lái xe tp lái. 

COng chtrc Sr GTVT lam vic tai 
BO phn tip nhn và trâ két qua 
tai TIP VHCC tinh 

Chuyên viên phOng Quail l 
phi.rong tin và ngiri lái 

Lânh dto phOng Quán l phLrcrng 
tin Va ngtrii lái 

Không 



4 Buâc4 
02 gi& 

lam viêc 
Trã k& qua 

B phn tiêp nhii và trà kt qua 
tai TTPVHCC tinh; 

Lânh d?o  Si 

TONG CQNG THM GIAN THIC HIN 
TTHC 

l6gi?i 
lam viêc 

(02 
NLV) 

(3) PM duyt: Lanh do 
phông Quan 1 pinrong 
tin và ngithi lái TrInh 
länh dao k' duyêt và nhn 
k& qua, chuyên cho b 
phn chuyên ngânh. 

(4) Cong chirc Sâ GTVT 
lam vic tai TTPVHCC 
tinh nhan kt qua tr phông 
chuyên mon và trá k& 
qua trã kt qua cho to 
chirc, cong dan. 
Th&i gian giãi quy& 
TTHC theo quy djnh 3 
ngày. So thirc hin cat 
giãrn 30% thii giani giâi 
ciuyêt 

11. Thu tile Cp li giy phép lái xe tp lái 

I BtrOc I 

sO dào tao lap 01 bô h sy nôp tai 
Tning tarn phc vi hành chInh cOng 
(gCni trrc tiêp hoc qua &r?mg djch viii 
bixu chInh cong Ich) 

Cong ch(rc SO GTVT lam vic t?i 
B phn tiêp nhn và trâ két qua 
tai TTPVHCC tinh 

04 gi& 
lam viêc 

KhOng KhOng 

(1) H so np tai 
TTPVHCC tinh; B phn 
mOt ci.ra (can b sO biêt 
phái ye Ti', tiCp nhn HO 
sci theo dung thành phân 
theo Quy ctjnh. 

2 BixOc 2 

Chü trI diu ph61 thm djnh 

Thm djnh trInh phê duyt 

Chuyên viên phOng Quãn l 
phinng tin và ngLr&i lái 

LAnh do phOng Quân l phtrcrng 
tin và ngu&i lái 

07 gi& 
lam vic 

(2) PhOng chuyên mOn chU 
trI diêu ph6i thâm djnh ho 
sd: HO sc chuyên cho 
chuyên viên phOng Quãn 
l phrcirng tin và ngrOi 
lái. Chuyên viên giái quyêt 
H s theo quy djnh và 
chuyén cho länh d?o 
phOng thãm dlnh  và phê 
duyt. 



Buâc4 4 

Phê duyt 1 gi 
lam vic 

BLràc 3 Lãnh do So 

Ira ket qua 

TONG CQNG TH51 GLAN THIIC HIN 
TTHC 

B phn tip nhn và trâ kt qua 
tai TTPVHCC tinh; 

02 giO 
lam viêc 

16 gui 
lam viêc 
(02 ngày 

lam 

(3) Phé duyt: Lânh dao 
phông Quãn 1 pinrcmg 
tin Va: nguOi lái Trmnh 
linh do'J duyt vã nhn 
kt qua, chuyn cho b 
phn chuyên ngành. 

(4) Cong chCrc SO GTVT 
lam vic ti TIP VHCC 
tinh nhn kt qua ttr phông 
chuyên mon và trá kt 
qua trâ k& qua cho tO 
chüc, cong dan. 
ThOi gian giái quyêt 
T'FHC theo quy djnh 3 
ngày. SO thi,rc hiên cAt 
giãni 30% thai gian giAi 

U et 
12 Thu tuc Lp lii h scv g6c cho ngirOi có giiy phép Iái xe con hn sü diing b intit hI so gc 

1 BrOc 1 

     

(1) H so np ti 
TTPVHCC tinh; Bi phin 
iut cCra (can b sO biêt 
phái ye IT, tiêp nhn l-1 
so theo dung thành phin 
theo Quy djnh. 

Ca nhân 1p 01 bô h so np ti Trung 
tam phiic vii hành chInh cOng (gCri tri,rc 
tiêp hoc qua &rOng djch vi bru chInh 
cong Ich) 

COng ch(rc SO GTVT lam vic ti 
Bô phn tiêp nhn và trâ kt qua 
tii TIP VHCC tinh 

04 gi& 
lam viéc 

KLiOng KhOng 

2 BuOc2 

ChCi tn diu phi t1im dlnh 
Chuyên vién phOng Quan l 
phi.rong tin và ng.r&i lái 

l9giOr 
lam viêc 

(2) PhOng chuyên mOn chCi 
trl diu phi thâin djnh ho 
so: FI so chuyCn cho 
chuyên viên phOng QuAn 
l phLrang tin Va nguOi 
téL Chuyên 'iCn giéi quyêt 
H so theo quy djnh Va 
chuyCii cho lAnk dklo 
phOng thâin dinh và phê 
duyt. 

Thm djnh trinh phê duyt 
LAnh do phOng QuAn l phtrong 
tin Va ngtthi lái 

2 giO 
lam vic 



'I  

•:. \ 

h duyt 4 

4 

  

Trá ket qua 

 

;1rI 

2 

I TONG CNG TH4fl GIAN TIIIC H1*N 
TTHC 

13 Cap m&i giay phép lái xc T-GLA-285266-TT 

BuOc 

BtrOc 1 

Chü tn diti phi thm djnh 

Ca sO dão tao 1p 01 b h sa np ti 
Trung tam phuc vv hành chInh cOng 
(giri trrc tip hoc qua dLr&ng djch vv 

biru chInh cOng Ich) 

ThAm djnh trInh phê duyt 

Länh dio SO I giO 
lam viêc 

B phan tip nhân và trã kt qua 
t?i TTPVHCC tinh; 

02 gi& 
lam viêc 

28 giè 
làmvic 

(3,5 
NLV) 

COng chcrc SO GTVT lam vic t?i 
Bô phãn tip nhn vã trã két qua 
ti TTPVHCC tinh 

04 gia 
lam vic 

Không Không 
Chuyên vién phOng Quân 1 
phtrang tin và nguOi lái 

47 gia 
lam vic 

Länh dao phOng Quãn 1 Phixang 
tin và NgixOi lái 

2già 
lam vic 

(3) Phé duyt: Lânh do 
phông Quân 1 phi.rcing 
tin và ngixôi lái TrInh 
1nh do k duyt vâ nh.n 
két qua, chuyn cho b 
phn chuyên ngãnh. 

(4) Cong chtrc SO GTVT 
lam viêc t?i  TTPVI-ICC 
tinh nhn kt qua t& phông 
chuyén mOn và trá k& 
qua trá k& qua cho t 
chIrc, cong dan.  
Th&i gian giái quyt 
TTHC theo quy djnh 5 
ngày. SO thic hin ct 
giãrn 30% thai gian giãi 
U ët 

(1) Ho sa nôp tai 
TTPVHCC tinh; Bô phn 
mt ccra (can bO sO bit 
phái v IT, tip nhn HO 
sci theo dáng thank phn 
theo Quy djnh. 

(2) PhOng chuyên mon chii 
trl diu phôi thâm djnh ho 
sa: Két thüc k' sat hach 
chuyén viên phOng Quãn 
ly" Phucing tin Va Ngithi 
lái tng hçip két c1uá sat 

hch, dr thào quyet djnh 
tthng tuyn kS'  sat  hach 
kern theo danh sách thI 
sinh trüng tuyên &rçYc cap 

GPLX (44,5 gia); trInh 
lAnh dao •hOn: thrn ctinh 



Va ohé duvét 

TONG CQNG THI GIAN THVC  HIN 
TTHC 

Th&i gian giài quyêt 
TTHC theo quy djnh 10 
ngày. Sà thirc hin cat 
giárn 30% thi gian giãi 
quyêt  

56 giô' 
lam viêc 

(07 
NLV) 

14 dp Gily chtrng nhn giáo viên dy thrc hành lái xe. 

3 

4 Btrâc 4 

1 gi?i 
lam viêc 

02gRi 
lam viêc 

(3) Phê duyt: Länh do 
phàng Quán l phuong 
tin và ngu?ii Iáî Trinh 
Iânh do k)duyt và nhô.n 
kt qua; chuyên cho bO 
phn Van thu Sâ. Chuyên 
viên Quan 1 Phircrng tin 
và Nguii Iái tin hãnh in 
GPLX (6 già) 
(4) Cong chIic Si GTVT 
lam viêc tai TFPVHCC 
tinh nhn kêt qua tir phông 
chuyên mon vâ trá kêt 
qua trã kêt qua cho to 
ch(rc, cong dan. 

Buâc 3 Phé duyt 

Ira k& qua 

Lanh do Sâ 

B phn tiêp nhn và trá k& qua 
tai TTPVHCC tinh; 

Buôc 1 Không KhOng 

Co so dào tao 1p 01 b h so np tai 
Trung tam phiic vt hành chInh cong 
(gCri trirc tip hoc qua thrOng djch vii 
buu chInh cong Ich) 

04 giO 
lam vic 

COng chtrc SO GTVT lam vic tii 
B phn tiêp nhn và trá kt qua 
tti TIP VHCC tinh 

(1) H stY np ti 
TTPVHCC tinh; B phn 
mt cra (can bO sO biêt 
phái v IT, tip nlin H 
so theo diiig thành phAn 
theo Quy dinh. 



2 Btrâc 

Buâc 3 

Thrn djnh trInh phé duyt Lânh dao  phông Quãn I phircing 
tin Va ngu&i Iái 

02 gi& 
1ãrnvic 

01 gi 
lam vic 

hCi trI diu phi thm djnh Chuyên viên phông Quàn I 
phtrcing tin và ngr&i lái 

07 gi& 
lam viêc 

(2) Phông chuyên mon chü 
trI diêu ph6i thm djnh h 
so: H so chuyn cho 
chuyén vién phông Quán 
1 Phi.rong tin và Ngithi 
lái. Chuyén viên tip nhn 
th l, kim tra ho so; H 
so hçrp l 1ip kê hoch 
ngày kim tra, dánh giá và 
thông báo cho cci s& dão 
to va nguii dir kMm tra, 
dánh giá trInh Lânh d?o 
phOng (20 gi&), trmnh länh 
do phông thm djnh Va 
phê duyt; Trumg hqp hO 
so chira dU theo quy djnh: 
cong chrc dir thào cong 
van trà li Cci sr dào tmo 
và chuyên sang b phn 
rnt ccra d thông báo; 
lien hành kiém tra dánh 
giá (8 giä); Chuyén viên 
tong hp kt qua kiêrn tra; 
thông báo kêt qua kiCm tra 
và dr thâo quyêt djnh cap 
Giây chfrng nhn giáo viên 
dy thiic hành lái xe trInh 
Lânh do phOng phê duyt  
(3) Phé duyêt: Lânh dao 
phông Quán ly phtrcmg 
tin Va ngr&i lái TrInh 
lânh do k duyt vã nhn 
két qua, chuyên cho b 
hânchu ênn:ành. 

Phé duyt Lânh 4ao Sâ 



4 Buâc 4 Trá kt qua B phn tip rihn và trâ kt qua 
ti TTPVHCC tinh; 

02 gRr 
lam vic 

(4) Cong chic Sâ GTVT 
lam vic tai TTPVHCC 
tlnh nhn kt qua tr phOng 
chuyên mOn và trã ket 
qua trâ kt, qua cho t6 
chrc, cong dan. 

TONG CQNG THfl GIAN THVC HIN 
TTHC 

16 g' 
lam vic 
(02 
NLV) 

Th?i gian giái quy& 
TTHC theo quy djnh 3 
ngày. Sâ thrc hin ct 
giâm 30% thai gian giãi 
quyet 

._x. 15 Cp lii Giy chirug nhn giáo viên diy thrc hành lái xe (trir&ng hçp b mit, bj hOng, có st thay uoi iien quan i.tn iii dung cüa Giy 
chü'ng nhn giáo viên dy thirc hành Iái Xe) 

Bithc 

Ca nhân hoäc co sO dào to 1p  01 b 
h so np ti Trung tam phc vii hành 
chInh cOng (gcri tr1c tiêp hoc qua 
thrOng djch vii buu chInh cOng Ich) 

Cong chrc SO GTVT lam vic ti 
B phn tip nhn và trã kt qua 
tai 'FTP VHCC tinh 

04 giO 
lam viêc 

Không Không 

(1) Ho so np tai 
TTPVHCC tinh; Bô phn 
rnt cfra (can b sO bit 
phái v TT, tip iihn HO 
so theo dung thành phin 
theo Quy djnh. 

2 BuOc 2 

Chü tn diu phi thlim dinh 
Chuyên viên phOng Quân l' 
phi5rong tin Va ngtrOi lái 

07 giO 
lam ViC 

(2) PhOng chuyên mon chü 
tn diu phi thm djnh h 
so: H so chuyn cho 
chuyên viên phOng Quãn 
l phucrng tin vâ ngtthi 
Iái. Chuyên vién giãi quyêt 
H so theo quy dnh và 
chuyn cho länh dio 
phOng thm djnh và phê 
duyt. 

Thm djnh trInh phê duyt 
Länh dio phOng Quán 1 phirong 
tin và nguOi lái 

2 giO 
lam VIC 

3 BuOc 3 Phé duyt Länh do SO 
1 
lam vic 

(3) Phê duyt: Lanh do 
phOng Quan l' phtrcrng 
tiên và nguOi lái TrInh 
lanh do k duyt và nhn 
kt qua, chuyn cho b 
phtn chuyên ngành. 



_ii,,)  

i'tr k& qua Bô phn tip nhãn và trâ k& qua 
tai TTPVHCC tinh; 

02 gi?i 
lam viéc 

(4) Cong chirc Sâ GTVT 
lam vic ti 1TPVHCC 
tinh nhn k& qua tir phOng 
chuyên mon và trá kêt 
qua ira k& qua cho to 
chcrc, cong dan. 

-  -. 

CQNG TH4fl GIAN THVC HhIN 

16 giô' 
lam vic 
(02 ngây 
lam 

vic) 

Th&i gian giãi quy& 
TTHC theo quy djnh 3 
ngày. So thrc hin ct 
giãm 30% thii gian giài 
quyet 

TONG 
TTHC 

16. ThU tyc cp Giy chirug nhn trung tam sat hch Ioi 3 1U diu kiin hot dng. 

I BirOc 

T chüc, c nhân 1p  01 bO h so np 
tai Trung tam phuc vii hành chInh cong 
(gcri trrc tip hoãc qua dirOng djch " 
buu chInh cOng Ich) 

Cong chcrc SO GTVT lam vic tai 
Bô phn tip nhn và ira kt qua 
tai TTPVHCC tinh 

04 gi& 
lam viêc 

K-hông 

(1) H so np ti 
TTPVHCC tinh; B phn 
mt cCra (can b sO bit 
phái v TT, tip nhn Hi 
so theo dung thành phAn 
theo Quy djnh. 

2 BtrOc2 

Chü trl di&u phi th.m dinh Chuyên viên phOng Quãn I)' 
plurcing tin Va nguOi lái 

19 gRi 
lam viêc 
2 gii 
lam vic 

(2) PhOng chuyên niôn chCi 
trI diu ph6i thm djnh h 
so: H so chuyn cho 
chuyên vien phOng Quân 
l phi.rcing tin và ngtr&i 
lái. Chuyên viên giãi quyêt 
H so theo quy djnh và 
chuyen cho Iänh dao 
phOng thm djnh và phé 
duyt. 

Thm djnh trinh phê duyt 
Lanh d?o  phOng Quãn I phirong 
tiçn Va ngtrâi lái 

3 BirOc 3 Phé duyt LAnh do 
1 gir 
lam vic 

(3) Phê duyt: Lânh do 
phOng Quân ly phirang 
tin và nguYi lái Trinh 
lnh dao  k' duyt va nhn 
kt qua, chuyn cho b 
phn chuyên ngành. 



4 BrOc 4 Trâ kt qua B phn tip nhn và trã kt qua 
tai TIP VHCC tinh; 

(4) Cong chic So GTVT 
lam vic tai TTPVHCC 
tinh nhn kt qua t phông 
chuyôn mOn và trà kêt 
qua trâ kt. qua cho t 
chrc, cong dan. 

TONG CQNG THfl GIAN TH1C HIJN 
TTHC 

ThOl gian giãi quyt 
TTHC theo quy djnh 5 
ngày. SO thijc hin ct 
giám 30% thai gian giOi 
quyt 

17 Cp Ii ching nhãn trung tam sat hch Iái xe 
- Tru*ng hqp thay dôi v thit bi sat hch, chüng 

dii diu kiin hoat dng 
lo*i, s krqng xe co giói dé sat hach Iäi xe 

I BuOc 1 

To chtrc, cã nhân 1p 01 b h so nôp 
ti Trung tam phc vit hành chInh cOng 
(gCri trirc tip hoic qua duting djch V1 
b.ru chInh cOng Ich) 

Cong chc SO GTVT lam vic tti 
B phn tip nhn và trá kêt qua 
1j UP VHCC tinh 

04 gia 
lam viêc 

KhOng KhOng 

(1) H so np tti 
TTPVHCC tlnh; B Phn 
mt ccra (can b sO bit 
phái v U, tip nhn Ho 
so theo dáng thành phn 
theo Quy djnh. 

2 BuOc 2 

ChU tn diu phi thm djnh Chuyên viên phOng Quàn 1)' 
phuong tin và ngxi li 

(2) PhOng chuyên mOn cliii 
tn diu phi thAm djnh 1i 
so: H so chuyn cho 
chuyên viên phOng Quiiui 
l' phuong tin và ngtrOri 
lái. Chuyên viên giài quyet 
I-It so theo quy djnh và 
chuyn cho linh do 
phông thni djnh và phê 
duyt. 

Thrn djnh trInh phê duyt LAnh dto phông Quán 1 phisong 
tin Va ngi.r&i lái 

3 BuOc 3 Phê duyt Lanli do SO 
42 gia 
lam viêc 

(3) Phê duyt: Lanh do 
phOng Quán l phuong 
tin và ngtrOi lái Trinh 
liinh do k' duyt vii nhn 
k& qua, chuyên cho b 
phn chuyên ngiinh. 



N I'\ 

J 
kt qua B phn tip nhn va trã kt qua 

t?i TTPVHCC tinh; 
7 giO 
lam vic 

(4) Cong chirc SO GTVT 
lam viéc t?i IIPVHCC 
tinh nhn k& qua tu phOng 
chuyén mon và trâ k& 
qua trà k& qua cho t 
chüc, cOng dan. 

J'   —'.-- 

TONG CQNG TH1I GIAN THUC HIN 
TTHC 

56 giô 
làni vic 
(07ngày 
lam 
v4c) 

ThOi gian giái quyêt 
TTHC theo quy djnh 10 
ngày. SO thirc hin ct 
giãm 30% th&i gian giãi 
quyt 

- Trir?rng hqp khi bj hOng, mit, có siy thay dôi lien quan dn ni dung cüa giy chfrng nhãn 

BuOc 

T chtrc, cá nhãn 1p  01 b h so np 
ti Trung tam phc vi hành chInh cong 
(gCri ttVc  tip hoc qua duOng djch 
biru chInh cOng Ich) 

Cong chIrc SO GTVT lam vic ti 
B phn tiép nhn và trà k& qua 
tal TTPVHCC tinh 

Khong 

04 giO 
lam 

KhOng KhOng 

(1) H so n ti 
TTPVHCC tinh; B phn 
mt cra (can b sO bitt 
phái v Ti', tip nhn Ho 
so theo dOng thành phn 
theo Quy djnh. 

2 Bi.rOc 2 

Chi trI diu pMi thm djnh 
ChuyCn vién phOng Quàn l 
phwmg tin và ng1i1i Iái 

07 gi& 
lam 
VIC 

(2) PhOng chuyên mOn chU 
trI diu phôi thârn djnh h 
so: H so chuyn cho 
chuyCn viên phOng Quan l 
phucrng tin và ngu&i lái. 
Chuyên vién giãi quyt H 
so theo quy djnh va chuyn 
cho lAnh dio phàng thâm 
djnh vã phê duyt. 

ThLrn djnh trinh phê duyt LAnh dao  phOng Quãn l phuong 
tin Va ngtthi lái 

2 gi& 
lam .,. 
Vlçc 



3 Buâc 3 Phê duyt LAnh dao Sr 
1 gii 
lam 
VJC 

(3) Phé duyt: Länh do 
phông Quán 1 phuong tin 
và ngtrOi lái Trinh lanh do 
k duyt và nhn k& qua, 
chuyn ch b phn 
chuyên ngãnh.' 

4 BuOc 4 Ira kt qua 
Bô ph.n tip nhn và trá kt qua 
tti TT'PVHCC tinh; 

02 gii 
lam .... 
V1C 

(4) Cong chrc So GTVT 
lam vic tai FFPVHCC 
tinh nhn kt qua ti phOng 
chuyên mon vâ trà kêt qua 
trã kt qua cho t chic, 
côngdân. 

TONG CNG THI GIAN TH1C HIN 
TTHC 

16 gi& 
lam 
vic (02 
NLV) 

ThOi gian giãi quyêt TTHC 
theo quy djnh 3 ngày. SO 
thirc hin ct giàm 30% 
thOi gian giái quyt 

18. Thu tuc Thm dinh thit k xe ccr giOi cãi tio. 

BtrOc 1 

T chirc, cá nhân lap 01 bô h so nôp 
tii Trung tam iwc  viii hãnh chInh 
cOng (giri trtrc tiêp hoc qua di.rOng 
djch viii buu chinh cong ich) 

Cong chc SO GTVT lam vic tai  
B phn tip nhn và trá kt qua tai  
TTPVHCC tinh 

04 giO 
lam 
viêc . 

KhOng Không 

(1) H so np ti 
TTPVHCC tlnh; B phn 
mt ccra (can b sO bit phái 

nlin i-lô so theo 
acing thành phãn theo Quy 
djnh. 

2 BuOc 2 

Chci tn diu phi thin djlth 
Chuyên viên phOng Quan 1Y 
phtrcing tin Va nguOi lái 

31 giO 
lam 
vic 

(2) PhOng chuyên mon chO 
trI diu ph6i thm djnh h 
so: H so chuyn cho 
chuyên viên phOng Quan l 
plurtng tin và nguOi lái. 
Chuyên viên giãi quy& H' 
so theo quy djnh và chuyn 
cho lanh do phOng th.rn 
djnh vâ phé duyt. 

Thm dlnh  trInh phé duyt 
Linh do phOng Quart l phuxong 
tin Va nguOi lái . vice 

3 BuOc 3 Phê duyt Lanh dao SO 
1 giO 
lam 
vic 

(3) Phê duyt: Lanh do 
phOng Quan l phuong tin 
vã nguOi lái TrInh lnh do 



k duyt và nhn kt qua, 
chuyn cho b phin chuyên 
ngành. 

BijTrá k& qua 
B pn tip nhn và trá kt qua ti 
TTPVHCC tinh; 

02 gi 
lam 
viçc 

(4) Cong chirc Sâ GTVT 
lam vic i UPVHCC tinh 
nhn kt qua t& phOng 
chuyên mon và trá k& qua 
trã kt qua cho tO chtrc, 
cong dan. 

TONG CQNG TH51 GIAN THIrC HIN 
TTHC 

40 g1ô 
là,n 
v4c 
(05 

NLJ') 

Thai gian giãi quyt TTHC 
theo quy djnh 7 ngày. Sà 
thirc hiên ct giam 30% thai 
gian giai quyet 

- 19 Thu tiic cp mOi giy phép lái xe qu& t. 

BuâcI 

Ca nhan lap 01 bO h so np t?i 
Trung thm phiic vv hãnh chInh cOng 
(giri trirc tiêp hoic qua thx&ng djch 
viii btru chInh cong Ich) 

Cong chrc S& GTVT lam vic tai  
B phn tip nhn vã trá k& qua 
TIP VHCC tlnh 

04 gi 
lain 

Khong Không 

(1) H so np tai 
FIVVHCC tinh; B phn 
mt cfra (can b s bit phái 
v Ti', tip nhn H so theo 
dung thãnh phn theo Quy 
dinh. 

2 Btrâc 2 

ChCt tn diu phi thm djnh 
Chuyén viên phOng Quán 
phLrcmg tin vã ngtr?xi lái 

19 giä 
lam 
. 

viçc 

(2) Phông chuyên mon chü 
trI diu phôi thAm djnh h 
so: no so chuyn cho 
chuvên viên phOng Quân l 
phrong tin và ngu?ii Iái. 
Chuyên viên giái quy& H 
so theo quy djnh Va chuyên 
cho lành do phông thãm 
djnh và phê duyt. 

ThAm djnh trInh phê duyt 
LAnh dio phóng Quán 1 pinrong 
tin và nguOri lái 

viçc 

3 Bthc 3 Phé duyt Lanh dao Sâ 
1 gi& 
lam 
vic 

(3) Phê duyt: Lânh do 
phOng Quan ly phtrccng tin 
và ngu&i lái Trinh lnh dao 
k duyt vñ nhn kt qua, 
chuyn cho b phn chuyên 



ngành. 

4 Buàc 4 Trá kt qua 
B phn tip nhn và trâ k& qua ti 
TIP VHCC tinh• 

02 gii 
lam 

(4) Cong chtrc Sâ GTVT 
lam vic ti TTPVHCC tinh 
nhn kt qua tr phông 
chuyên mon V trá kêt qua 
trá k& qua cho t6 chCrc, 
cong dan. 

TONG CQNG THfl GIAN THVC HI1N 
TTHC 

28 gUt 
lam 
vice 
(3,5 
NLJ'J 

Thri gian giãi quyt TTHC 
theo quy djnh 5 ngày. Sâ 
thrc hin cAt giám 30% th?yi 
gian giái quyt 

20. Thu tc cp li giy phép lái xe quc t. 

Bithc 1 

Ca nhân 1p  01 b h so np t?i 
Trung tam phiic vi hành chInh cong 
(gi trirc tiêp hoc qua dtr&ng djch 
vi bixu chInh cong ich) 

Cong chüc Sà GTVT lAm vic tai 
BO phn tip nhn vA trA k& quA tai 
TFPVHCC tlnh 

04 già 
lAm 

Không 

- 

Không 

(1) H so np tai 
TTPVHCC tinh; BO phn 
mt ccra (can b s0 bit phAi 
ye IT, tip nhn H so theo 
ding thành plin theo Quy 
djnh. 

2 Buàc 2 

Chü trI diti phM thm dinh 
Chuyên viên phOng QuAn 
phuong tin va nguii Vj 

19 gi 
lam 
viéc 

(2) PhOng chuyên mon chü 
tn diu phôi thâm dlnh  h 
so: so chuyn cho 
chuyén viên phOng QuAn I 
p1tuoiig tin vA ngithi Iái. 
Chuyén viên giAi qu)'t H 
so theo quy djnh và chuyn 
cho lãnh do phOng thAm 
djnh vA phé duyt. 

Thm djnh trinh phé duyt 
Unh do phOng QuAn i plwong 
tin va ngizii lái 

2 gi 
lAm 

3 Btr&c 3 Phê duyt LAnh dto So 
1 gi& 
lAm 

(3) Phê duyt: LAth dao 
p0ig QuAn 1 phtrong tin 
vA ngtrOi Iái TrInh lAth do 
ky duyt vA nhin kt quA, 
chuyn cho b phn chuyên 
ngành. 



B phmn tip nhn và trà kt qua ti 
TTPVHCC tinh; 

02 gi 
lam 
viçc 

TONG CONG THfl GIAN THIC HIN 
TTHC 

28 giô 
lam 
vice 
(3,5 

 NL'9 

(4) Cong chirc Sà GTVT 
lam victi TTPVHCC tinh 
nhn kêt qua tir phOng 
chuyên mon vã trá két qua 
trà kt qua cho t chtrc, 
cong dan. 
Th&i gian giãi quyt TTHC 
theo quy djnh 5 ngày. Sà 
thirc hin cAt giãm 30% thii 
gian giái quyt 

21. Thu tyc Cp Giy cInng nhn dang k, bin s6 xe may chuyên dñng ln dU 

Buàc I 

Ca nhân hoc cy si dão tao 1p 01 
b h s np ti Trung tam phc 
vi hành chInh cong (gri tivc tip 
hoc qua du&ng djch v1i buu chInh 

cOng Ich) 

Cong chirc S GTVT lain vic tai 
B phn tip nhn va trâ kt qua 
ti TTPVHCC tinh 

04 gi 
lalTi VIC 

Không Khong 

(1) H s np t?i 
TTPVHCC tinh; B phn 
rnt ci'ra (can bô s biêt phái 
ye TT, tiêp nhn H sci theo 
dung thânh ph.n theo Quy 
djnh. 

2 Buâc 2 

Chñ trI diu phi thm djnh 
Chuyên viên phOng Quãn I 
phuong tin va ngtrri lái 

39 gi? 
i 

(2) PhOng chuyên mon chct 
trI diu pMi thm djnh h 
sY: H sa chuyn cho 
chuyên viên phOng Quân 1 
phirong tin và nglxâi lái. 
Chuyên viên giái quyt H 
sa theo quy cllnh và chuyn 
cho lnh cto phOng thrn 
djnh và phe duyt. 
+ TnrOng hçp h so ctLng 
k chtra dÀy theo quy 
dlnh thI Sà Giao thông vn 

Thm djnh trinh phê duyt 
LAnh dto phOng Quãn 1 phirong 
tin va ngtri lái 

2 gRi lam 
vic 



tãi huâng dn chCi so hau 
b6 sung, hoàn thin Iii; 
+ Trueing hçip h sc dang 
k day dü theo quy dlnh  thi 
SO Giao thông vn tãi có 
Giy hçn kim tra. D& vOi 
trirOng hçcp xc may chuyên 
dung dang hot dng, tap 
kt ngoài dja phtrong cp 
d.ng k thi SO Giao thông 
van tái nh.n h so có van 
bàn d nghj SO Giao thông 
van tài no.1 cé xc may 
chuyên dung dang hoit 
dng, tap k& kim tra xc 
may chuyên dung. 
- SO Giao thông vn tãi to 
chCrc kiêm tra xc may 
chuyên dung , vic kiérn tra 
xc may chuyén dung phái 
lap thành Biên bàn kiérn tra 
xe may chuyên. 
- TrirOng hçip két qua kim 
tra các hang miic trong Bién 
bàn dat yêu câu, SO Giao 
thông vn tái cp Giy 
chCrng nhn dang ks', biôn 
s6 cho chü sO hthi xc may 
chuyên diing và vào so quàn 
l' dang k5' xc may chuyên 
diing; tni&ng hçrp két qua 
kim tra không dt yéu câu 
thI thông báo cho chCi 
huon' tinvànêurOl' do. 



)' -:- 4\ 

duyt LAnh do 1 gi& lam 
vic 

(3) Phê duyt: Lânh dao 
phông Quãn 1 phtrcrng tin 
Va ngLthi lâi Trmnh lânh do 
k duyt và nhn k& qua, 
chuyn cho b phn chuyên 
ngành. 

4 Birôc 4 Trà k& qua 
B phn tip nhn và trá k& qua 
tai TTPVFICC tlnh; 

02 gR 
lam vic 

(4) Cong chixc Sâ GTVT 
lam viéc tü TTPVHCC tlnh 
nhn k& qua tr phông 
chuyên mon và trã k& qua 
trã k& qua cho to chüc, 
cong dan. 

TONG CONG  TH1I ClAN TH1TC HIN 
TTHC 

48 gi 
lam 
(06 NL 

Thi gian giãi quyt TFHC 
theo quy djnh 9 ngãy. Sâ 
thrc hin ct giãrn 30% thOi 
gian giâi quyêt 

22. Thu tuc Cp Giy chirng nhãn däng ks', bin s xe may chuyên dung cO thOi han 

Btrc I 

Ca nhân hoc co sâ dào tao lap 01 
b h so np t?i  Trung tarn phc 
vi hành chInh cOng (gri trirc tip 
hoc qua dithng djch vi b.ni chInh 
cong Ich) 

Cong ch(rc Sà GTVT lam 
B phn tip nhn và trâ kt qua 
ti TIP VHCC tlnh 

04 gRi 
lam vic 

Không KhOng 

(1) H so np tai 
TTPVHCC tinh; B phn 
mt cira (can b sc bit phái 
v TI, tip nhi H so theo 
acing thành phân theo Quy 
djnh. 

2 Buàc 2 

Chci tn di&i ph6i thm dinh 
Chuyên viên phOng Quãn l 
phuong tin và ngirii lái 

39 giâ 
lam vic 

(2) PhOng chuyên niôn chü 
tn diu phi thm djnh h 
5cc: so chuyn cho 
chuyén viên phOng Quán 1 
phi.rcmg tin và ngtr&i Iái. 
Chuyên viên giãi quyt H 
so theo quy djnh và chuyn 
cho länh do phng thám 
djnh vã phê duyt. 
+ Trtring hqp h so dang 
k chtra &Iy dCi theo quy 
dinh thi S& Giao thông vn 

Tlilim djnh tnmnh phê duyt 
Länh do phOng Quán l phixong 
tin Va ngithi Iái 

2 gi lam 
vic 



tái hung dn chC si hüu 
sung, hoàn thin Iai; 

+ Tru&ng hqp h sor däng 
k day dü theo quy dlnh  thi 
S, Giao thông van tài cO 
Giay hçn kiem tra. Doi vói 
tru&ng hcip xc may chuyên 
dung dang hoat dng, tp 
kt ngoài dja phi.rang cp 
dãng k thi Sâ Giao thông 
vn tái nhn h s Co van 
bàn de ngh Sâ Giao thong 
vn tái ncri cO xc may 
chuyên dung dang hoat 
dng, tp két kiéni tra xe 
may chuyên dung. 
- Sà Giao thông vn tài t 
ch(rc kiém tra xc may 
chuyn ding, vic kiém tra 
xc may chuyn dung phái 
1p thành Bién bàn kiém tra 
xc may chuyên. 
- Trumg hçip két qua kiém 

tra các hung znic trong Biên 
bàn dat  yêu cu, S Giao 
thông 4n tài cap Giy 
chCrng nhn clang ks', bin 
so cho chü sâ htu xc may 
chuyên dung và vào sO quãn 
1 clang k xc may chuyên 
dung; trr&ng hcip két qua 
kiém tra không dat  yêu cau 
thi thông báo cho chü 
phuang tin và nêu rô 1 do.  



OAN 

Z 

:. 

BYc 3;Phê 

.1 

duyt Lnh do 1 giä lam 
vic 

(3) Phê duyt: Lnh dao 
phóng Quàn 1 phuong tin 
Va ngrài lái TrInh lAnh dao 
k duyt và nhn k& qua, 
chuyn cho b phn chuyên 
ngành. 

Bthc 4 Trá kt qua 
B phn tip nhn và trã kt qua 
ti TTPVHCC tinh; 

02 gi& 
lam vic 

(4) Cong chc Sâ GTVT 
lam viêc tai TTPVHCC tinh 
nhn k& qua tr phàng 
chuyên mon và trâ két qua 
trâ kt qua cho t ch(rc, 
congdân. 

4 

TONG CONG TH41L GIAN TRIIC  HN 
TTHC 

48 giô 
lam vic 
(06 ngây 
lam vic) 

Thyi gian giái quyt TTHC 
theo quy djnh 9 ngày. S& 
thirc hin cat giâm 30% thii 
gian giãi quyt 

23. Thu tc Cp Gi chfriig nhn dAng k tm thôl xe may chuyên dung 

Btr6c 1 

Ca nhân hoc Co sâ dào tao lap 01 
b h so np ti Trung tam phic 
vy hành chInh cong (giri trirc tiêp 
hoc qua dthng djch vix btxu chInli 
cong Ich) 

Cong chirc Sâ GTVT lam vic tai 
BO phn tip nhn và trã kt qua 
tai  TTPVI-ICC tinh 

04 gii 
lam VIC 

Không Không 

(1) H so flOp tai 
TT'PVHCC tinh; B phn 
mOt ccra (can bO sà bit phái 
v 'IT, tip nhn H so theo 
d(ing thành phãn theo Quy 
dinh. 

2 Br&c 2 

ChCi tn diu ph61 thm djnh 
Cliuyên viên phOng Quãn l 
pliixcrng tin và ngu?i lái 

15 gi& 
lam viêc 

(2) Phông chuyên mOn chü 
trl diu phôi th.m tjnh h 
so: H so chuyn cho 
chuyên viên phông Quán 1' 
phuong tin Va ngui lái. 
Chuyên vién giài quyt H 
so theo quy ctjnh vã chuyn 
cho lnh do phông thm 
djnh và phê duyt. 
+ Trixông hçip h so däng 
k chiia dÀy theo quy 

Thni dlnh  trInh phê duyt 
Lãnh do phOng Quãn l phtrong 
tin va ngiri 

2 gRi lam 



djnh thI Si Giao thông 4n 
tâi htràng dn chü so hiru 
b sung, hoàn thin 1i; 
+ Tru&ng hqp h so däng 
k)2 diiy dü theo quy djnh, SO 
Giao thông vn tài cap Giây 
chCrng nhn dang k' tun 
thOri và vào si quàn f' däng 
k xc may chuyên dung. 
TruOng hçip không cap phâi 
trá IOi bang vAn bàn và nêu 
rO 1 do.. 

3 BtrOc 3 Phê duyt Lank do SO 
1 giO lam 
ViC 

(3) Phé duyt: Lành do 
phông Quàn 1y phtrang tin 
và nguOi Iái TrInh lAnk dao 
k duyt và nhin kt qua, 
chuyên cho b phn chuyên 
ngành. 

4 Btroc 4 Tm ket qua 
B phii tip nhn Va trã k& qua 
ti TFPVHCC tinh; 

02 giO 
lam vic 

(4) Cong chic SO GTVT 
lAm vic tai TTPVHCC tinh 
nhân kt qua tir phông 
chuyên mon vA trã kt qua 
trã kt quA cho t chtrc, 
cOng dan. 

TONG CQNG THOl GIAN THVC HLN 
TTHC 

24 giô 
Ian: viçC 

(03 ngày 
Ian: vic) 

ThOi gian giAi quyt TTI-IC 
theo quy djnh 4 ngAy. SO 
tlurc hin cAt giám 30% thai 
gian giãi quyt 

24. Thu ttic Cp dôi Giy chirng nhn lAng ks', bi&i so xe may chuyên dçing 

1 BtrOc 1 Không Không 
Ca nhãn hoc co sO dào tao 1p 01 
b ho so np ti Trung tam phiic 

Cong chcrc SO GTVT lam vic t?i 
B phmn tip nhn vã trã kt qua 

04 giO 
lam viêc 

(1) H so np ti 
TTPVHCC tinh; B phn 



2 

2 giô lñm 
vic 

Chü trI diu phi thrn djnh 

Thrn djnh trInh phé duyt  

Chuyén vién phông Quán 19 
phirong tin vã nguôi Iái 

Lânh dço phOng Quàn 19 phixcrng 
tin và ngir?i lái 

(2) PhOng chuyên 
mon chü tn diu phOi thm 
djnh h so-: Ho so chuyn 
cho chuyên viên phOng 
Quân 19 phirorng tin và 
ngtr&i lái. Chuyên viên giãi 
quyt HO so theo quy djnh 
và chuyn cho länh d?o 
phOng thám djnh vâ phê 
duyt. 
- Trithng hçrp ho so chua 
dy di theo quy djnh thI Si 
Giao thông vn tái huOng 
dn chi sâ hüu b sung, 
hoàn thiên lai; 
- Tnx?ing hqp hO so day dU 
theo quy djnh: trong thOi 
gian không qua 03 ngày lam 
vic Sâ Giao thông van  tài 
cp dôi giây ch(rng nhtn 
clang k9 cho chü sâ htiu, thu 
vâ cat góc phIa trên ben 
phâi Giây chng nhn clang 

79 giâ 
lam viéc 

tai TTPVHCC tinh vi,i hAnh chInh cong (gcri trrc tip 
- hoic qua &rarng dch vi buu chinh 

cOng Ich) 

mt cira (can b sâ bit phái 
ye TT, tiêp nhn Ho so theo 
ding thânh phân theo Quy 
dinh. 



k dã cap; trong th&i gian 
không qua 15 ngày lam 
vic, Sâ Giao thông 4n tãi 
cap di bi&i s6 thco &ing s6 
dä cp cho chü sà httu, thu 
tai bin s6 hông. 
- Trung hcvp dang k xe 
may chuyôn dng cái tao: 
ho so dang k dÀy theo 
quy djnh thI Sà Giao thông 
4n tai có Giy hen kim 
tra. Th?ñ gian kim tra xe 
may chuyên dung khong 
qua 05 ngãy k tr ngày viet 
giy hçn. Di vôi fring 
hçip xe may chuyên dung 
dang hoat dng, tap kt 
ngoài dja phirong cp dang 
k thI Si Giao thông vn tãi 
nhn h so có van bàn d 
ngh Sâ Giao thông vn tài 
noi có xc may chuyên dung 
dang hoat dng, tp k& 
kim tra xe may chuyên 
ding, th&i han kim tra 
không qua 05 ngày k tr 
ngày nhn duc van bàn d 
nghj. 
+ Sà Giao thông vn tãi to 
ch(rc kiêm tra xe may 
chuyên diing theo thii gian 
và dja dim ghi trong giy 
hçn, vic kim tra xe may 
chuyn dung phài 1p  thành 
Biên bàn kiêm tra xe may 
chuyên dmg. 
+ Trong thii han  03 ngày 
lam vic k tr ngày kt thüc 



/ 
1 

kim tra hoc nhãn ducxc kEt 
qua kiêm tra dôi vài tru&ng 
hçip xe may chuyéri dung 
clang hoçit dng, tp kêt 
ngoâi dja phum cap clang 
k: tnr1ng hçip ket qua kiêm 
tra các hng miic trong Biên 
b dt yêu cau, Sâ Giao 
thông vn tãi cap Giây 
chfrng nhn clang  k, bin 
so cho chü sâ hOu xe niáy 
chuyên dung và vào so quân 
I dang k xe may chuyên 
dàng tnring hçp k& qua 
kirn tra không dt yu cãu 
thI thông bão cho chü 
phucing tin vã néu rô l do. 

' 
- 

< 
'1 

(3) Phê duyét: LAnh d?o 
phông Quãn 1y phtrcmg tin 
và ngträi lái TrInh lânh do 
k duyt và nhn k& qua, 
chuyn cho b phn chuyên 
ngành. 

3 Bi.ràc 3 Phé duyt Lanh d?O  Si 
I gRi lam 
ViC 



4 BuOc 4 Trâ kt qua 
B( phn tip nhn và trã kt qua 
t3i TIP VHCC tinh; 

02 gi& 
lam vic 

(4) COng chcrc SO GTVT 
lam vic ti TTPVHCC tinh 
nhn kt qua tr phông 
chuyên mon và trá kt qua 
trá k& qua cho tS chCrc, 
cong dan. 

TONG CQNG THI GIAN TH!IC HIN 

88 giô 
lam vic 
(11 ngày 
lam vic) 

ThOi gian giái quy& TFHC 
theo quy djnh 16 ngày. SO 
thrc hin c& giám 30% thOi 
gian giái quyét TTHC 

25. Thu tue Cp li Giy chirng nhn däng k, bih So xe may chuyên dung bj mt 

BuOc I 

Ca nhãn hoc co sO dào to 1p 01 
b h sa np ti Trung tam ph%lc 
vi hành chInh cong (g(ri trirc tip 
hoc qua duOng djch vi buu chInh 
cong Ich) 

Cong chirc SO GTVT lam ai 
B phn tip nl4n  và trá k& qua 
tai TTPVHCC tlnh 

04 gi& 
lam viçc 

Không KhOng 

(1) H S np tai 
TT'PVHCC tlnh; B) phn 
m)t cCra (can b sO bit phái 
v TI, tip nhn H sa theo 
dáng thãnh phn theo Quy 
djnh. 

2 Bithc2 

Chü trI diu phi thm djnh 
Chuyn viên phOng Quán 1 
phuong tin va ng.r&i lái 

143 gj 
lam vic 

(2) PhOng chuyên mOn chü 
tn diu ph6i thm djnh h 
s: H s chuy&i cho 
chuyén viên phOng Quãn I 
phuong tin và nguOi lái. 
Chuyth vién giâi quy& H 
s theo quy djnh và chuyM 
clio lânh dao phOng thrn 
djnh và phé duyt. 
- Truôrng hçip h si chua 
dy dii theo quy djnh tlil SO 
Giao thông vn tái htrOng 
dn chCi sO hQu bO sung, 
hoàn thin lai; 
- Trong thOi han  02 ngà 
lam viêc k tr khi nhin ho 
sa, SO Giao thông vn tái 
dng tãi trên Trang thông 
tin din tCr cCia SO Giao 

Thãrn c1nh trInh phê duyt 
Länh dao  phông Quán 1 phi.rang 
tin Va ngtr&i Iái 

2 giO lam 
vic 



Phê duyt 

Trã kêt qua 

Lành do SÔ 

Bô phn tip nhn và trá kt qua 
tai TTPVHCC tinh; 

TONG CQNG THfl GIAN THIIC HIIN 
TTHC 

Bucc 3 

BLrâc4 

1 giô lam 
viçc 

04 gRi 
lam viéc 

152 gifi 
là,,: 
vic(19 
ngày lam 
vic) 

3 

4 

thông vn tãi trong thi h?fl 
15 ngãy. Hét thai gian cThng 
tài nu không nhn dt.rçc 
kin phân hôi lien quan dn 
tranh chap xe may c!myên 
ding dê nghj cap 1ai dng 
k, trong thôl liin không 
qua 3 ngày lam vic Sâ 
Giao thông vn tãi cp lai 
Giây chtrng nhn dàng k 
xe may chuyên dung cho 
chü sà hith. 

(3) Phê duyêt: Lnh do 
phông Quán 12 phwmg tin 
và nguai lái TrInli lành do 
k duyt và nhn kêt qua. 
chuyên cho b phn chuyên 
ngành. 

(4) Cong ch(rc Si GTVT 
lam viêc tai TFPVHCC tinh 
nhn k& qua tr phông 
chuyên mon và trà kêt qua 
trà két qua cho to ch(rc, 
côngdân. 
Thai gian giãi quy& TTHC 
theo quy .flnh bat but dang 
tài trên trang din ti là 15 
ngày; th?ci gian giäi quyêt 
TI'HC tiêp theo là 06 ngày. 
Sâ th%rc hiên cat giãm 30% 
thai gian giái quyét 



26. Thu tc Sang ten chu s& hüu xe may chuyên dung trong cung mt tinhi, thành pho 

Buàc I 

Ca nhân hoãc Co sâ dão tao 1p  01 
b h so np ti Trung tam phvc 
vt hành chInh cong (gcri trirc tip 
hoc qua disäng djch vi btru chInh 
cong Ich) 

Cong chic Sà GTVT lam vic ti 
B phn tip nhin và trá kt qua 
tti TTPVHCC tinh 

04 gi& 
hilTi ViC 

KhOng Không 

(1) H O fl tj 
TTPVHCC tinh; BO phn 
int c&a (can bO sâ bit phái 
v IT, tip nhn H so theo 
dung thành phn theo Quy 
djnh. 

2 Buâc 2 ChCi tn diu phi thm djnh 
Chuyên viên phOng Quãn l 
phuong tin và ngu1i lái 

39 gi 
im 

(2) PhOng chuyên mon thu 
trI diu phM thAm djnh h 
so: H so chuyn cho 
chuyên viên phOng Quán l 
phixong tin và nguôi láî. 
Chuyên viên giãi quyt H 
so theo quy djnh và chuyn 
cho länh do phOng thAm 
djnh và phê duyt. 
+ Tr&ng hçp h so dang 
k cht.ra c1iy d theo quy 
dlnh thI Sâ Giao thông vn 
tãi huâng dn thO sâ htu 
b o sung, hoàn thin Ii; 
+ Trung hçxp h6 so dang 
k dy dü theo quy dnh thl 
Sâ Giao thông vn tái cO 
Giy hçn kini tra. D6i vài 
tnr&ng hqp xc may chuyên 
ding dang hot dng, tp 
kt ngoài dja phtrang cp 
dang k thi Sà Giao thông 
van tãi nhãn h so có vAn 
bAn d nghj Sà Giao thông 
van tAi fbi có xe mAy 



* 

,. 

---- 

Thrn djnh trInh phê duyt 
Lânh d?o phông Quân l phixcrng 
tin a ngtri lái 

2 gR lam 
viec 

chuyên dàng dang ho?t 
dng, tIp k& kim Ira xe 
niáy chuyén ding. 
- Sc Giao (hông vn tãi t6 
ch(rc kim tra xe may 
chuyên dting, vic kim tra 
xe may chuyên dung phãi 
lap thành Biên bàn kiêm tra 
xe may chuyên. 
- Trtrng hcip k& qua kim 
tra cac 11ng mic trong Biên 
bàn dt yêu cu, Sâ Giao 
thông vn tài cp GiAy 
churng nhn dang k, bin 
s cho chü sà hthi xe may 
chuyên diing và vào s quàn 
I clang k xe may chuyén 
dung; tnrông hqp k& qua 
kirn tra không dat  yêu cu 
thI thông báo cho chü 
phi.rong tin và nêu rô l do. 

3 Buâc 3 Phé duyt Länh dao 
I gii lam 
V1C 

(3) Phé duyt: Länh do 
phOng Quàn l phirang tin 
va ngu?i lái TrInh lành dto 
k duyt Va nhn kt qua, 
chuyn cho b phn chuyên 
ngành. 

4 Buóc 4 Trá két qua 
B plin tip nhn và trá kt qua 
tai TTPVHCC tinh; 

02 gi?i 
lam ViC 

(4) Cong chirc Sâ GTVT 
lam vic tai TTPVHCC tinh 
nhn kt qua tr phOng 
chuyén mon và trã két qua 
trã k& qua cho t chüc, 
cong dan. 
Th&i 'll'HC 

TONG CONG THO! GIAN THIIC HIN 

48 gi& 
là,n v&c 
(06 ngi*y 
lam vi 

gian giài 
theo quy djnh 09 ngày. Sà 
thc hin ct giám 30% th?yi 
gian giài quyt 

TTHC 



27. Thu tçc Di chuyen aang k xe may chuyên dung & khác tinh, thành phô trrc thuc Trung wing 

i  

Buàc I 

ca nhân hoc cc sa dào tto 1p 01 
b h so np t?i Trung tam phiic 
vi hãnh chInh cong (gcri trrc tip 
hoc qua dising djch vii buu chInh 
cong Ich) 

Cong chtrc Sâ GTVT lam vjêc taj 
B phn tip nhn vã trá kt qua 
t?i  TTPVHCC tinh 

02 gi?i 
lam VIC 

KhOng Không 

(1) H so np tai 
TTPVFICC tinh; Bô phân 
nt ccra (can b sâ biét phái 
V IT, tip nhn H so theo 
dcing thành phAn theo Quy 
djnh. 

2 B.rOc 2 

ChU trI diu phi thâm djnh 
Chuyên viên phOng Quán 1 
plurong tin và nguii Iái 

15 gi& 
lam 

(2) PhOng chuyén mon chil 
trl diu phOi th.rn djnh h 
so: H so chuyn cho 
chuyên viên phông Quân l',' 
phuong tin và ngir?ii Iái. 
Chuyên viên giái quyt H 
so theo quy djnh và chuyn 
cho lãnh dio phOng thin 
cljnh và phê duyt. 
- Tnr&ng hqp h so chi.ra 
My dO theo quy djnh thi So 
Giao thông vn tâi huOng 
dn chci sO h1iu b sung, 
hoãn thin lai; 
- TnrOng hqp h so c1y dO 
theo quy djnh, SO Giao 
thông vin tái cp Phiu di 
chuyên dang k xe may 
chuyên dOng, thu 1ti bin 
s6, ct góc phIa trên ben 
phâi Giy ch(rng nhn dang 
k Xe may chuyén dOng, 
van So quãn l và trà h so 
xe may chuyén dOng dA 
dAng k cho chU sO hciu. 
TrtrOng hqp không cp phãi 
trá lOi b&ng van bàn vâ nêu 
rO l do. 

ThArn djnh trinh phê duyt 
L1nh do phOng Quãn l phtrong 
tin Va ngi.rOi lái 

2 giO lam 
ViC 



TTNN 

— 

Phê duyt LAnh dao 
lgRi lam 
vice 

(3) Phê duyt: Länh dao 
phông Quãn 1' phtnmg tin 
và ngtrài lái TrInh lãnh do 
k duyt và nhn kt qua, 
chuyén cho b phn chuyên 
ngành. 

4 Btrc 4 Trá kt qua 
B phn tip nhn và trã kt qua 
ti TIP VHCC tinh; 

02 gkr 
lam vic 

(4) Cong chirc Sâ GTVT 
lam viêc tai TTPVHCC tinh 
nhn kt qua tr phOng 
chuyên mon và trà kt quñ 
trã kt qua cho t6 chüc, 
cOng dan. 

TONG CQNG THfl GLAN THIIC HIN 
TTHC 

24 gUs 
lain vic 
(03 ngây 
lam vic,) 

Th&i gian giãi quy& TI'HC 
theo quy djnh 04 ngày. Sâ 
thirc hin c& giãm 30% th&i 
gian giãi quyt 

28. Thu tyc Dang k Xe may chuyên (lung tir tinh, thành ph6 tric thuc Trung irolig khác chuyn dn 

BuOc I 

Ca nhin hoAc cci so dão to lap 01 
b h so np tai  Trung tam phc 
vti hank chInh cong (giri trljc tip 
hoc qua dtrOng djch vii buu chInh 
cong Ich) 

Cong ch&c SO GTVT lam tai 
B phn tip nhn Va trã kt qua 
ti TTPVHCC tinh 

04 g 
lam vic 

Không KhOng 

(1) H so np tal 
TTPVHCC tinh; B phn 
rnt cira (can b sO biêt phái 
ye U, tip nhn H so theo 
diing thãnh phn theo Quy 
djnh. 

2 Chü trI diti phoi tham dtnh 
Chuyên viên phOng Quàn l 
phuxing tin và ngtrOi lái 

39 giO 
lam vic 

(2) PhOng chuyên mon chci 
trI diu phOi th.m djnh h 
so: H so chuyn cho 
chuyên viên phOng Quán l 
phirong tin và ngtr&i lái. 
Chuyên viên giãi quyt H 
so theo quy dlnh  vã chuyn 
cho lanh d?o  phOng thâm 
djnh và phê duyêt. 
+ TruOng hçp li so däng 
k chua dy dü theo quy 
djnh thi SO Giao thông vn 

BLr6c 2 



tài huóng dn ch sei hthi 
b6 sung, hoàn thin Ii; 
+ Trtr&ng hcip h s dàng 
k dÀy dCi theo quy djnh thi 
S Giao thông vn tái có 
Giy hen  kim tra. Dôi vol 
trtr&ng hçip xe may chuyên 
dng dang hoat dng, tp 
kt ngoài dja phtwng cp 
dang k thi SO Giao thông 
4n tài than h s'y CO van 
bàn de ngh SO Giao thong 
4n tâi nai cO xe may 
chuyên ding dang hot 
dng, tp kt kini tra xe 
may chuyên dung. 

Lãnh dao phông Quàn 1' phucmg 2 gi lam - SO Giao thông van tái to 
Tharn d1iih trinh phe duyct tin và ngLr&i láì vic chiic kim tra Xe may 

chuyén dung, vic kim tra 
xe may chuyên dung phâi 
Wp thành Blén bàn kim tra 
xe may chuyén. 
- Trirrng hcp kt qua kirn 
tra các hong mvc  trong Biên 
bàn dat  yêu cu, SO Giao 
thông vn tái cp Giy 
chimg nhn dang k9, biM 
s6 cho chü sO hau xe may 
chuyên dung và vào si, quàn 
l däng k xe may chuyén 
dung; trirOng hçrp k& qua 
kiêm tra không dat  yéu cÀu 
thl thông báo cho chà 
phuong tin và neu rO ly do. 



:2 '3*14 

• 

* 

Ph duyt Lânh dao Sr I gi& lam 
viçc 

(3) Phê duyt: LAnh dao 

phông Quân 1 phixong tin 
va nguài Iái TrInh länh dao 
k duyt và nhn kt qui, 
chuyM cho b phn chuyên 
ngành. 

4 Buâc 4 Trá k& qua 
Bô phn tip nhn và trá k& qua 
ti TTPVHCC tinh; 

02 gRi 
lam viêc 

(4) Cong churc S& GTVT 
lam viêc tai TTPVHCC tinh 
nhn kt qua tir phOng 
chuyên mon vâ trà k& qua 
trã k& qua cho t chüc, 
Cong dan. 

TONG CQNG THfl GIAN THIC HIN 
TTHC 

48 giô 
Ian: vic 
"O6 ngày 
lam v4€c) 

Th&i gian giai quyt TTHC 
theo quy djnh 9 ngãy. Sà 
tic hin ct giàm 30% thai 
gian giãi quyêt 

29. Thu tLc Thu hi Giy chirng nhfn dàng ks', bin s xe may chuyên dung 

Brcc I 

Ca nhân hoc co s dào tao lap 01 
bO h so np ti Thing tam phiic 
vii hành chInh Cong (gcri trrc tip 
hoc qua thr&ng djcli vu buu chmnh 
cong Ich) 

Cong chtrc Sâ GTVT lam vic 
B phn tip nhn và trã kt qua 

03 gi& 
lam VIeC 

KhOng KhOng 

(1) I-Jo SO flOp tai 
TTPVHCC tinh; B phn 
môt ccra (can b s bit phái 
ye TT, tip nhn H so theo 
d(ing thành phn theo Quy 
djnh. 

tai ITPVHCC tinh 

2 Biiâc 2 ChCi tn diu ph6i thm dinh Chuyên vien phOng Quán l 
phuong tin và ngithi lái 

08 gR 
lam viêc 

(2) PhOng chuyên mon chci 
trI diu phi th.m djrih h 
so: H so chuyn cho 
chuyên viCn phOng Quãn l 
phixong tin và ngithi lái. 
Chuyên viên giãi quyêt Ho 
so theo quy djnh và chuyn 
cho länh dao  phOng thm 
djnh và phê duyt. 
Sâ Giao thông vn tâi tip 



Thtm dinh trInh phê duyêt Lânh do phông Quân ! phurong 
tiçn va ngLrii lai 

2gi?y lam 
vic 

nhn h so, thu 1i Giy 
chtrng nhn däng ks', bin 
so, vào SO quãn I dang k 
xe may chuyên dung vã trá 
1i ho scTd.ng k cho chü 
sâ hitu trorig thii hn không 
qua 02 ngày lam vic k tr 
ngãy nhn dircic he1 so. 
- Tru&ng hQp ccc quan có 
thâm quyen phát hin có vi 
plum quy djnh v cp dang 
ks', biM sO, Sâ Giao thông 
vn tãi ra quyêt djnh thu hôi 
Giây ch(rng nhin däng ks', 
biOn sO dâ cp va cong bO 
trén Trang thông tin din tcr 
cia S Giao thông vn tái. 

3 BurOc 3 Phê duyt LAnh dao SO I 1Y lam 
viec 

(3) Phé duyt: Lãnh do 
phOng Quán l phuong tin 
và ngui lái TrInh lânh dio 
ky duyct vã nhun ket qua. 
chuyOn cho b phtn chuyên 
ngãnh. 

4 Buràc 4 Trá kt qua B phn tip nhn và trá kOt qua 
ti TFPVHCC tlnh; 

02 gi 
lam vic 

(4) COng chrc Sà GTVT 
lam viéc tai TTPVHCC tinh 
nhn k& qua tfr phOng 
chuyn mOn Va trá kêt qua 
trá kOt qua cho to clurc, 
cong dan. 

TONG CQNG THfl GIAN THI3C HIJN 
 TTHC 

16 giô 
lam vic 

(02 'zgv 
lam viêc,) 

Thii gian giái quyOt TTHC 
theo quy dlnh 03 ngãy. Sà 
thirc hin cAt giám 30% tho 
gian giái quyt (\,. / 
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