
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ĩ  /QĐ-ƯBND Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày J.9 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH  
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tô chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đối, bổ sung một số điều của Luật To chức Chính phủ và 
Luật Tô chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định sổ 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 
Chỉnh phủ vê kiêm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định sổ 92/2017/NĐ-CP ngày 07 thảng 8 năm 2017 của 
Chính phủ sửa đổi, bo sung một so điều của các nghị định liên quan đên kiêm 
soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư sổ 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vãn phòng Chính phủ hướng dan nghiệp vụ về kiêm soát 
thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình sổ 6024/TTr-SGTVT 
ngày 11 tháng 6 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 22 thủ tục hành chính 
lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải 
gồm 11 thủ tục hành chính được sửa đổi, 02 thủ tục hành chính thaỵ thê, 09 thủ 
tục hành chính bị bãi bỏ (trong đó 01 thủ tục bãi bỏ do được thay thế).

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên cổ n g  thông tin điện tử  của 
Văn phòng ủ y  ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ http://vpub.hochim ỉnhcity. 
go V. vn/portal/Hom e/danh-m uc-tthc/default, aspx.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục A.II.22, A.II.23, A.II.24, A.II.25, 
A.II.26, A.II.27, A  11.28, A l l  29, A.II.30, A.II.42, A.II.43, A.II.47, A.II.48, A.II.49, 
A.II.50, A.II.51, A.II.52, A.II.55, A.II.60, A.II.61 được công bố kèm theo Quyết định 
số 5643/QĐ-ƯBND ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Giao thông vận tải được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

http://vpub.hochim%e1%bb%89nhcity


Điều 3. Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân dân Thành phố, Giám đốc 
Sở Giao thông vận tải và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-  Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- TTUB: CT; các PCT;
- VPƯB: PCVP/VX;
- Trung tâm Tin học, Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, (KSTT/L) D. oị-

Nguyễn Thành Phong



DANH M ỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực ĐƯỜNG BỘ • • • • 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

theo Quyết định so 254?- /QĐ-ƯBND ngàyldthảngí -  năm 2021 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành pho)

A. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sơ Giao thông vận tải

TT
Tên thủ tục 

hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm 
thực hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

Lĩnh vục đưòìig bộ

1 Cấp Giấy 
chứng nhận 
đăng ký, biển 
số xe máy 
chuyên dùng 
lần đầu

03 ngày làm việc kế từ 
ngày kết thúc kiểm tra 
hoặc nhận được kết 
quả kiểm tra đối với 
trường hợp xe máy 
chuyên dùng đang hoạt 
động, tập kết ngoài địa 
phương cấp đăng ký

Sở Giao 
thông vận 
tải (số 63 
Lý Tự 
Trọng, 
phường Ben 
Nghé, Quận 
1)

Giấy đăng 
ký kèm theo 
biển số: 
200.000 
đồng/ lần/ 
phương 
tiện.

- Thông tư số 22/2019/TT- BGTVT ngày 12 tháng 6 năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký xe 
máy chuyên dùng.

- Thông tư 188/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử đụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng 
chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biên 
xe máy chuyên dùng.

- Quyết định số 1291/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 7 năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

2 Cấp Giấy 
chứng nhận 
đăng ký, biển

03 ngày làm việc kể từ 
ngày kết thúc kiểm tra 
hoặc nhận được kết

Sở Giao 
thông vận 
tải (số 63

Giấy đăng 
ký kèm theo 
biển số:

- Thông tư số 22/2019/TT- BGTVT ngày 12 tháng 6 năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký xe 
máy chuyên dùng.
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TT
Tên thủ tục 

hành chính

Thòi hạn 

giải quyết

Địa điểm 
thực hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

sô xe máy 
chuyên dùng có 
thời hạn

quả kiêm tra đôi với 
trường hợp xe máy 
chuyên dùng đang hoạt 
động, tập kết ngoài địa 
phương cấp đăng ký

Lý Tự 
Trọng, 
phường Ben 
Nghé, Quận 
1)

200.000 
đồng/lần/ph 
ương tiện.

- Thông tư 188/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế dộ thu, nộp, 
quản lý và sử đụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng 
chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển 
xe máy chuyên dùng.

- Quyết định số 1291/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 7 năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

3 Cấp Giấy 
chứng nhận 
đăng ký tạm 
thời xe máy 
chuyên dùng

03 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
họp lệ.

Sở Giao 
thông vận 
tải (số 63 
Lý Tự 
Trọng, 
phường Ben 
Nghé, Quận 
1)

Giấy đăng 
ký kèm theo 
biển số tạm 
thời: 70.000 
đồng/ lần/ 
phương 
tiện.

Thông tư số 22/2019/TT- BGTVT ngày 12 tháng 6 năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký xe 
máy chuyên dùng.

- Thông tư 188/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử đụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng 
chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển 
xe máy chuyên dùng.

- Quyết định số 1291/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 7 năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
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TT
Tên thủ tục 

hành chính

Thòi hạn 

giải quyết

Địa điểm 
thực hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

4 Cấp đổi Giấy 
chứng nhận 
đăng ký, biển 
số xe máy 
chuyên dùng

-Trường hợp thay đổi 
các thông tin liên quan 
đến chủ sở hữu (không 
thay đổi chủ sở hữu); 
Giấy chứng nhận đăng 
ký hoặc biển số bị 
hỏng: 03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận hồ sơ 
đầy đủ theo quy định;

-Trường hợp cải tạo, 
thay đổi màu sơn: 03 
ngày làm việc kể từ 
ngày kết thúc kiểm tra 
hoặc nhận được kết 
quả kiểm tra đối với 
trường hợp xe máy 
chuyên dùng đang hoạt 
động, tập kết ngoài địa 
phương cấp đăng ký

Sở Giao 
thông vận 
tải (số 63 
Lý Tự 
Trọng, 
phường Ben 
Nghé, Quận 
1)

-Giấy đăng 
ký kèm theo 
biển số: 
200.000 
đồng/ lần/ 
phương 
tiện;

-Giấy đăng 
ký không 
kèm theo 
biển số:
50.000 
đồng/lần/ph 
ương tiện;

- Lệ phí 
đóng lại số 
khung, số 
máy:
50.000 
đồng/ lần/ 
phương 
tiện.

- Thông tư số 22/2019/TT- BGTVT ngày 12 tháng 6 năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về dăng ký xe 
máy chuyên dùng.

- Thông tư 188/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử đụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng 
chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biến 
xe máy chuyên dùng.

- Quyết định số 1291/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 7 năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
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TT
Tên thù tục 

hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm 
thực hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

5 Cấp lại Giấy 
chứng nhận 
đăng ký, biển 
số xe máy 
chuyên dùng bị 
mất

Không quá 3 ngày làm 
việc kể từ ngày hết thời 
gian đăng tải

Sở Giao 
thông vận 
tải (số 63 
Lý Tự 
Trọng, 
phường Ben 
Nghé, Quận 
1)

- Giấy đăng 
ký kèm theo 
biển số: 
200.000 
đồng/ lần/ 
phương 
tiện;

- Giấy đăng 
ký không 
kèm theo 
biển số: 
50.000 
đồng/ lần/ 
phương tiện

- Thông tư số 22/2019/TT- BGTVT ngày 12 tháng 6 năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký xe 
máy chuyên dùng.

- Thông tư 188/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử đụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng 
chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biến 
xe máy chuyên dùng.

- Quyết định số 1291/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 7 năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

6 Thu hồi Giấy 
chứng nhận 
đăng ký, biển 
số xe máy 
chuyên dùng

02 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ

Sở Giao 
thông vận 
tải (số 63 
Lý Tự 
Trọng, 
phường Ben 
Nghé, Quận 
1)

Không - Thông tư số 22/2019/TT- BGTVT ngày 12 tháng 6 năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký xe 
máy chuyên dùng.

- Quyết định số 1291/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 7 năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
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TT
Tên thủ tục 

hành chính

Thòi hạn 

giải quyết

Địa điểm 
thực hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

7 Sang tên chủ sở 
hữu xe máy 
chuyên dùng 
trong cùng một 
tỉnh, thành phố

03 ngày làm việc kể từ 
ngày kết thúc kiểm tra.

Sở Giao 
thông vận 
tải (số 63 
Lý Tự 
Trọng, 
phường Ben 
Nghé, Quận 
1)

Giấy đăng 
ký không 
kèm theo 
biển số: 
50.000 
đồng/ lần/ 
phương 
tiện;

- Thông tư số 22/2019/TT- BGTVT ngày 12 tháng 6 năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký xe 
máy chuyên dùng.

- Thông tư 188/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử đụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bàng, chứng 
chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển 
xe máy chuyên dùng.

- Quyết định số 1291/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 7 năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

8 Di chuyển đăng 
ký xe máy 
chuyên đùng ở 
khác tỉnh, thành 
phố trực thuộc 
Trung ương

03 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
đầy đủ theo quy định

Sở Giao 
thông vận 
tải (số 63 
Lý Tự 
Trọng, 
phường Ben 
Nghé, Quận 
1)

Không. - Thông tư số 22/2019/TT- BGTVT ngày 12 tháng 6 năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký xe 
máy chuyên dùng.

- Quyết định số 1291/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 7 năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục 
hành chính dược sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
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TT
Tên thủ tục 

hành chính

Thòi hạn 

giải quyết

Địa điểm 
thực hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

9 Đăng ký xe 
máy chuyên 
dùng từ tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc Trung 
ương khác

03 ngày làm việc kế từ 
ngày kết thúc kiểm tra 
hoặc nhận được kết 
quả kiểm tra đối với 
trường hợp xe máy 
chuyên dùng đang hoạt 
động, tập kết ngoài địa 
phương cấp đăng ký

Sở Giao 
thông vận 
tải (số 63 
Lý Tự 
Trọng, 
phường Ben 
Nghé, Quận 
1)

Giấy đăng 
ký kèm theo 
biển số: 
200.000 
đồng/ lần/ 
phương tiện

- Thông tư số 22/2019/TT- BGTVT ngày 12 tháng 6 năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký xe 
máy chuyên dùng

- Thông tư 188/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chể độ thu, nộp, 
quản lý và sử đụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng 
chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, câp biến 
xe máy chuyên dùng.

- Quyết định số 1291/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 7 năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

10 Cấp giấy phép 
kinh doanh vận 
tải bằng xe ô tô

05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ

Sở Giao 
thông vận 
tải (số 63 
Lý Tự 
Trọng, 
phường Ben 
Nghé, Quận 
1)

Không - Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của 
Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bàng 
xe ô tô.

- Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 
của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải 
bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

- Quyết định số 355/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 3 năm 2020 về 
việc công bố thủ tục hành chính được sửa đối trong lĩnh vực 
đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông 
vận tải.
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TT
Tên thủ tục 

hành chính

Thòi hạn 

giải quyết

Địa điểm 
thực hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

11 Đăng ký khai 
thác tuyến

Áp dụng đến hết ngày 
30 tháng 6 năm 2021:

- Đối với tuyến vận tải 
hành khách cố định 
liên tỉnh: Trong thời 
hạn tối đa 07 ngày 
kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ theo quy định, Sở 
Giao thông vận tải nơi 
tiếp nhận hồ sơ ban 
hành Thông báo đăng 
ký khai thác tuyến 
thành công (bằng văn 
bản) gửi doanh nghiệp, 
hợp tác xã, Sở Giao 
thông vận tải đầu tuyến 
bên kia, bến xe hai đầu 
tuyến để phối hợp quản 
lý;

- Đối với tuyến vận tải 
hành khách cố định nội 
tỉnh: Trong thời hạn tối 
đa 03 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ

Sở Giao 
thông vận 
tải (số 63 
Lý Tự 
Trọng, 
phường Ben 
Nghé, Quận 
1)

Không - Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của 
Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng 
xe ô tô.

- Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 
của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải 
bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

- Quyết định số 355/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 3 năm 2020 về 
việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực 
đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông 
vận tải.
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TT
Tên thủ tục 

hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm 
thực hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

theo quy định, Sở Giao 
thông vận tải nơi tiếp 
nhận hồ sơ ban hành 
Thông báo đăng ký 
khai thác tuyến thành 
công (bằng văn 
bản) gửi doanh nghiệp, 
hợp tác xã, bến xe hai 
đầu tuyến để phối hợp 
quản lý.

- Áp dụng từ ngày 01 
tháng 7 năm 2021:

Trong thời hạn 03 ngày 
làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ đúng 
theo quy định, Sở Giao 
thông vận tải nơi tiếp 
nhận hồ sơ ban hành 
Thông báo đăng ký 
khai thác tuyến thành 
công (bằng văn bản) và 
trên hệ thống dịch vụ 
công trực tuyến gửi 
doanh nghiệp, hợp tác
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TT
Tên thủ tục 

hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm 
thực hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

xã, Sở Giao thông vận 
tải đầu tuyển bên kia 
(đối với tuyến vận tải 
khách cố định liên 
tỉnh), bến xe hai đầu 
tuyến để phối họp quản 

lý.
Trường họfp có nhiều 
hồ sơ cùng đăng ký 
trùng tuyến và trùng 
giờ xuất bến, Sở Giao 
thông vận tải xử lý hồ 
sơ theo thứ tự thời gian 
nộp hồ sơ của doanh 
nghiệp, hợp tác xã trên 
hệ thống dịch vụ công 
trực tuyến, đơn vị nộp 
trước được kiểm 
tra, xử lý trước.
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B. Danh mục thủ tục hành chính thay thế thuộc thắm quyền tiếp nhận của sỏ' Giao thông vận tải

TT
Tên thủ tục 

hành chính

Thòi hạn 

giải quyết
Địa điểm 
thực hiện

Phí, lệ 
phí

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực đường bộ

1 Thủ tục Cấp lại 
Giấy phép kinh 
doanh vận tải 
bằng xe ô tô 
khi có sự thay 
đổi liên quan 
đến nội dung 
của Giấy phép, 
hoặc Giấy phép 
bị thu hồi, bị 
tước quyền sử 
dụng

05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
họp lệ

Sở Giao 
thông vận 
tải (số 63 
Lý Tự 
Trọng, 
phường Ben 
Nghé, Quận 
1)

Không - Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của 
Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô 
tô.

- Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của 
Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô 
tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

- Quyết định số 355/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 3 năm 2020 về việc 
công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

2 Thủ tục Cấp lại 
Giấy phép kinh 
doanh vận tải 
bằng xe ô tô 
đối với trường 
hợp Giấy phép 
kinh doanh bị 
mất, bị hư hỏng

03 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ

Sở Giao 
thông vận 
tải (số 63 
Lý Tự 
Trọng, 
phường Ben 
Nghé, Quận 
1)

Không - Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của 
Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô 
tô.

- Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của 
Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô 
tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

- Quyết định số 355/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 3 năm 2020 về việc 
công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.



11

c. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền tiếp nhận của sỏ- Giao thông vận tải

TT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực đưòìig bộ

1

Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh 
doanh đối với trường hợp Giấy 
phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất 
hoặc có sự thay đổi liên quan 
đến nội dung của Giấy phép

- Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện 
kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, 
quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.
- Quyết định số 355/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 3 năm 2020 về việc công bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

(Bãi bỏ do được thay thế bởi thủ tục cấp  lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay 
đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép, hoặc Giấy phép bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng và Thủ 
tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị 
mất, bị hư hỏng)

2
Thủ tục công bố đưa bến xe 
hàng vào khai thác

- Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện 
kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, 
quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

3
Thủ tục lựa chọn đơn vị khai 
thác tuyến vận tải hành khách 
theo tuyến cố định

- Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện 
kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, 
quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.
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TT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý

4 Cấp phù hiệu xe nội bộ

- Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện 
kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, 
quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

- Quyết định số 355/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 3 năm 2020 về việc công bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

5 Cấp lại phù hiệu xe nội bộ

- Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện 
kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, 
quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

- Quyết định số 355/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 3 năm 2020 về việc công bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

6

Thủ tục câp phù hiệu xe taxi, xe 
hợp đồng, xe vận tải hàng hóa 
bằng công ten nơ, xe đầu kéo, 
xe kinh doanh vận tải hàng hóa, 
xe kinh doanh vận tải hành 
khách theo tuyến cố định, xe 
kinh doanh vận tải bằng xe buýt

- Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện 
kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, 
quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

- Quyết định số 355/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 3 năm 2020 về việc công bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

7

Thủ tục câp lại phù hiệu xe taxi, 
xe hợp đồng, xe vận tải hàng 
hóa bằng công ten nơ, xe đầu 
kéo, xe kinh doanh vận tải hàng 
hóa, xe kinh doanh vận tải hành

- Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện 
kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, 
quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.
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TT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý

khách theo tuyên cô định, xe 
kinh doanh vận tải bằng xe buýt

- Quyết định số 355/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 3 năm 2020 về việc công bố thủ tục hành chính dược 
sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

8 Cấp phù hiệu xe trung chuyển

- Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện 
kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, 
quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

- Quyết định số 355/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 3 năm 2020 về việc công bố thủ tục hành chính dược 
sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

9
Cấp lại phù hiệu xe trung 
chuyển

- Nghị định sô 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ vê kinh doanh và điều kiện 
kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, 
quản lý hoạt động vận tải bàng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

- Quyết định số 355/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 3 năm 2020 về việc công bổ thủ tục hành chính được 
sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
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