
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: 'bòĩ-ì. /QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày ASthảng tynăm 202ỉ

QƯYÉT ĐỊNH
v ề  việc công bố danh muc thủ tuc hành chính lĩnh vưc đường bô•  o  •  •  •  “  •

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

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH

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

Căn cứ Luật sửa đôi, bô sung một sô điều của Luật Tô chức Chính phủ và 
Luật Tô chức chính quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định sổ 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 
Chính 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, bổ sung một sổ điều của các nghị định liên quan đến kiểm 
soát thủ tục hành chính;

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

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình sổ 8484/TTr-SGTVT 
ngày 02 tháng 8 năm 2021.

QƯYÉT 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 16 thủ tục hành chính sửa đổi, 02 thủ tục hành chính thay thế, 04 thú tục 
hành chính bãi bỏ (trong đó có 01 thủ tục hành chính bãi bỏ do được thay thế).

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của 
Văn phòng ủ y  ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ http://vpub.hochiminhcity. 
gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx.

http://vpub.hochiminhcity
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bò nội dung công bố cho các thủ tục A.II.2, A.II.3, A.II.4, A.II.5, A.II.6, 
A.II.7, A.II.8, A.II.9, A.II.10, A .II.ll, A.II.12, A.II.13, A.II.14, A.II.15, A.II.16, 
A.II.17, A.II.18, A.II.19, A.II.20, A.II.21 ban hành kèm theo Quyết định số 
5643/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Chu 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.

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;
- V ăn phòng C hính phủ (Cục Kiểm  soát TTH C);
- TTU B: CT; PCT/K T;
- V PU B: CV P, PCV P/V X ;
- T rung tâm  Tin học, Trunơ tâm Công báo;
- Lưu: V T, K STT/L. ~



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực ĐƯỜNG BỘ 
ỊỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
'định số 'ttXẰ /QĐ-UBND ngày ẩ£ tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô)

A. D a n h ^ c tT ủ  tục hành chính được sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Giao thông vận tải

TT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
r

giải quyêt
Địa điểm thực 

hiện
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực đường bộ

Ghi chú

Cấp giấy 
chứng nhận 
giáo viên dạy 
thực hành lái
xe

Không quá 
08 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ theo 
quy định.

Bộ phận một cửa 
-  Sở Giao thông 
Vận tải, địa chỉ: 
63 Lý Tự Trọng, 
Phường Ben 
Nghé, Quận 1.

Không

- Nghị định 65/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 07 năm 2016 của 
Chính phủ quy định về điều 
kiện kinh doanh dịch vụ đào 
tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát 
hạch lái xe.
- Nghị định 138/2018/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 10 năm 2018 của 
Chính phủ sửa đổi bổ sung 
Nghị định 65/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ quy định về kinh 
doanh dịch vụ cơ sở đào tạo lái 
xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái 
xe.
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TT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điêm thực 
hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
Ghi chú

- Ọuyêt định sô 2272/QĐ- 
BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 
2018 của Bộ Giao thông vận tải 
về việc công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi lĩnh vực 
đường bộ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Giao 
thông vận tải.

2

Cấp lại giấy 
chứng nhận 
giáo viên dạy 
thực hành lái
xe

Không quá 
03 ngày làm 
việc kế từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ theo 
quy định.

Bộ phận một cửa 
-  Sở Giao thông 
Vận tải, địa chỉ: 
63 Lý Tự Trọng, 
Phường Ben 
Nghé, Quận 1.

Không

- Nghị định 65/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 07 năm 2016 của 
Chính phủ quy định về điều 
kiện kinh doanh dịch vụ đào 
tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát 
hạch lái xe.
- Nghị định 138/2018/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 10 năm 2018 của 
Chính phủ sửa đối bố sung 
Nghị định 65/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ quy định về kinh 
doanh dịch vụ cơ sở đào tạo lái 
xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái 
xe.
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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
Ghi chú

- Quyêt định sô 2272/QĐ- 
BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 
2018 của Bộ Giao thông vận tải 
về việc công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi lĩnh vực 
đường bộ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Giao 
thông vận tải.

3
Cấp giấy 
phép xe tập 
lái

Trong thời 
hạn 01 ngày 
làm việc, kê 
từ ngày cấp 
giấy phép 
đào tạo lái xe 
cho cơ sở đào 
tạo.

Bộ phận một cửa 
-  Sở Giao thông 
Vận tải, địa chỉ: 
252 Lý Chính 
Thắng, phường 9, 
Quận 3.

Không

- Nghị định 65/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 07 năm 2016 của 
Chính phủ quy định về điều 
kiện kinh doanh dịch vụ đào 
tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát 
hạch lái xe.
- Nghị định 138/2018/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 10 năm 2018 của 
Chính phủ sửa đôi bô sung 
Nghị định 65/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ quy định về kinh 
doanh dịch vụ cơ sở đào tạo lái 
xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái 
xe.



TT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điêm thực 
hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
Ghi chú

- Quyêt định sô 2272/QĐ- 
BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 
2018 của Bộ Giao thông vận tải 
về viêc công bố thủ tục hành 
chính được sửa đôi lĩnh vực 
đường bộ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Giao 
thông vận tải.

4
Cấp lại giấy 
phép xe tập 
lái

Trong thời 
hạn 03 ngày 
làm việc, kế 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 
lệ.

Bộ phận một cửa 
-  Sở Giao thông 
Vận tải, địa chỉ: 
252 Lý Chính 
Thắng, P.9, Quận 
3.

Không

- Nghị định 65/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 07 năm 2016 của 
Chính phủ quy định về điều 
kiện kinh doanh dịch vụ đào 
tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát 
hạch lái xe.
- Nghị định 138/2018/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 10 năm 2018 của 
Chính phủ sửa đối bố sung 
Nghị định 65/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ quy định về kinh 
doanh dịch vụ cơ sở đào tạo lái 
xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái 
xe.
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TT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời han 
giải quyết

Địa điêm thực 
hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
Ghi chú

- Quyêt định sô 2272/QĐ- 
BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 
2018 của Bộ Giao thông vận tải 
về việc công bố thủ tục hành 
chính được sửa đối lĩnh vực 
đường bộ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Giao 
thông vận tải.

5

Cấp giấy 
phép đào tạo 
lái xe ô tô

Trong thời 
hạn không 
quá 10 ngày 
làm việc, kê 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo 
quy định.

Bộ phận một cửa 
-  Sở Giao thông 
Vận tải, địa chỉ: 
252 Lý Chính 
Thắng, Phường 9, 
Quận 3.

Không

- Nghị định 65/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 07 năm 2016 của 
Chính phủ quy định về điều 
kiện kinh doanh dịch vụ đào 
tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát 
hạch lái xe.
- Nghị định 138/2018/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 10 năm 2018 của 
Chính phủ sửa đổi bố sung 
Nghị định 65/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ quy định về kinh 
doanh dịch vụ cơ sở đào tạo lái 
xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái 
xe.

Thành phần hồ sơ:
- Văn bản kèm báo 
cáo đề nghị cấp 
giấy phép đào tạo 
lái xe theo mẫu quy 
định;
- Quyết định thành 
lập cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp của cơ 
quan có thẩm quyền 
(bản sao kèm bản 
chính đê đổi chiếu 
hoặc bản sao có 
chứng thực);
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TT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điêm thực 
hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
Ghi chú

- Ọuyêt định sô 2272/QĐ- 
BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 
2018 của Bộ Giao thông vận tải 
về việc công bố thủ tục hành 
chính được sửa đôi lĩnh vực 
đường bộ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Giao 
thông vận tải.

- Giây chứng nhận 
giáo viên dạy thực 
hành lái xe (bản sao 
kèm bản chính đê 
đối chiếu hoặc bản 
sao có chứng thực);
- Giấy đăng ký xe 
(bản sao kèm bản 
chính đế đối chiêu 
hoặc bản sao có 
chứng thực).

6

Cấp Giấy 
chứng nhận 
Trung tâm 
sát hạch lái 
xe loại 3 đủ 
điều kiện 
hoạt động

Không quá 
05 ngày làm 
việc, kê từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ theo 
quy định

Bộ phận một cửa 
-  Sở Giao thông 
Vận tải, địa chỉ: 
252 Lý Chính 
Thắng, Phường 9, 
Quận 3.

Không

- Nghị định 65/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 07 năm 2016 của 
Chính phủ quy định về điều 
kiện kinh doanh dịch vụ đào 
tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát 
hạch lái xe.
- Nghị định 138/2018/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 10 năm 2018 của 
Chính phủ sửa đổi bổ sung
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TT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

9
Đia điêm thuc • • 

hiện
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

Ghi chú

...

Nghị định 65/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ quy định về kinh 
doanh dịch vụ cơ sở đào tạo lái 
xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái 
xe.
- Thông tư số 79/2015/TT- 
BGTVT ngày 10/12/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải ban hành Quy chuấn kỹ 
thuật quốc gia về trung tâm sát 
hạch lái xe cơ giới đường bộ.
- Quyết định số 2272/QĐ- 
BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 
2018 của Bộ Giao thông vận tải 
về việc công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi 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 điêm thực 
hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
Ghi chú

7

Thủ tục Cấp 
lại Giấy 
chứng nhận 
Trung tâm 
sát hạch lái 
xe đủ điều 
kiện hoạt 
động

- Trường hợp 
trung tâm sát 
hạch lái xe có 
sự thay đổi 
về thiết bị sát 
hạch, chủng 
loại, số lượng 
xe cơ giới sử 
dụng để sát 
hạch lái xe: 
Trong thời 
gian không 
quá 10 ngày 
làm việc kê 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo 
quy định.
- Trường hợp 
bị hỏng, mất, 
có sự thay 
đổi liên quan 
đến nội dung

Bộ phận một cửa 
-  Sở Giao thông 
Vận tải, địa chỉ: 
252 Lý Chính 
Thắng, Phường 9, 
Quận 3.

Không

- Nghị định 65/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 07 năm 2016 của 
Chính phủ quy định về điều 
kiện kinh doanh dịch vụ đào 
tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát 
hach lái xe.
- Nghị định 138/2018/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 10 năm 2018 của 
Chính phủ sửa đổi bổ sung 
Nghị định 65/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ quy định về kinh 
doanh dịch vụ cơ sở đào tạo lái 
xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái 
xe.
- Thông tư số 79/2015/TT- 
BGTVT ngày 10/12/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải ban hành Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về trung tâm sát 
hạch lái xe cơ giới đường bộ.
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TT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa đỉêm thực 
hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
Ghi chú

của giấy 
chứng nhận: 
T rong thời 
hạn không 
quá 03 ngày 
làm việckế từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ theo 
quy định.

- Quyết định số 2272/QĐ- 
BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 
2018 của Bộ Giao thông vận tải 
về việc công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi lĩnh vực 
đường bộ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Giao 
thông vận tải.

8
Cấp lại giấy 
phép lái xe

- Trường hợp 
Giấy phép lái 
xe bị mất, 
còn thời hạn 
sử dụng hoặc 
quá thời hạn 
sử dụng dưới 
3 tháng: 
không quá 02 
tháng kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận một cửa
-  Sở Giao thông 
Vận tải, địa chỉ:
- 252 Lý Chính 
Thắng, Phường 9, 
Quận 3.

51/2 đường 
Thành Thái, 
phường 14, quận 
10.

08 đường 
Nguyễn Ánh Thủ,

- Lệ phí câp giây 
phép lái xe:
135.000 đồng/lần 
cấp.
- Phí sát hạch lái xe:
+ Đối với thi sát hạch 
lái xe mô tô (hạng 
A4): sát hạch lý 
thuyết: 40.000 
đồng/lần; sát hạch 
thực hành: 50.000 
đồng/lần

- Thông tư sô 12/2017/TT- 
BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về đạo 
tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái 
xe cơ giới đường bộ.
- Thông tư số 38/2019/TT- 
BGTVT ngày 08 tháng 10 năm 
2019 sửa đổi, bổ sung một số 
điều Thông tư số 12/2017/TT- 
BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Giao

Thành phân hô sơ:
* Trường hợp Giấy 
phép lái xe quá thời 
hạn sử dụng:
+ Đơn đề nghị đối 
(cấp lại) giấy phép 
lái xe theo mẫu;
+ Giấy khám sức 
khỏe của người lái 
xe do cơ sở y tế có 
thẩm quyền cấp 
theo quy định.
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TT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điêm thực 
hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
Ghi chú

- Trường hợp 
Giấy phép lái 
xe bị mất, 
quá thời hạn 
sử dụng từ 3 
tháng trở lên: 
sau 02 tháng 
kể từ ngày 
nộp đủ hồ sơ 
hợp lệ theo 
quy định và 
không quá 10 
ngày làm 
việc kế từ khi 
có kết quả 
đạt kỳ sát 
hạch.

phường Trung Mỹ
rn  /y A -1lây, quận 12.
- 111 đường Tân 
Sơn Nhì, phường 
Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú.

+ Đôi với thi sát hạch 
lái xe ô tô (hạng xe
B l, B2, c ,  D, £, ¥) :
sát hạch lý thuyết:
90.000 đồng/lần; sát 
hạch trong hình:
300.000 đồng/lần; sát 
hạch trên đường giao 
thông công cộng:
60.000 đồng/lần

thông vận tải quy định vê đào 
tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái 
xe cơ giới đường bộ.
- Thông tư 188/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ 
phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt 
động trên các phương tiện và lệ 
phí đăng ký, cấp biến số xe 
máy chuyên dùng.
- Quyết định số 2592/QĐ- 
BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 
2019 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.

+ Bản sao giây 
chứng minh nhân 
dân hoặc thẻ căn 
cước công dân hoặc 
hộ chiếu còn thời 
hạn có ghi số giấy 
chứng minh nhân 
dân hoặc thẻ căn 
cước công dân đôi 
với người Việt 
Nam; hộ chiếu còn 
thời hạn đối với 
người Việt Nam 
định cư ớ nước 
ngoài.
* Trường hợp Giấy 
phép lái xe bị mất, 
còn thời hạn sử 
dụng hoặc quá thời 
hạn sử dụng dưới 3 
tháng:



TT
Tên thủ tục 
hành chính

Thòi han •
r

giải quyêt
Đia điêm thưc • • 

hiện
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Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
Ghi chú

+ Đơn đê nghị đôi 
(cấp lại) giấy phép 
lái xe theo mẫu;
+ Hồ sơ gốc phù 
hợp với giấy phép 
lái xe (nếu có);
+ Giấy khám sức 
khỏe của người lái 
xe do cơ sở y tế có 
thẩm quyền cấp 
theo quy định, trừ 
trường hợp cấp lại 
giấy phép lái xe 
không thời hạn các 
hạng A l, A2, A3;
+ Bản sao giấy 
chứng minh nhân 
dân hoặc thẻ căn 
cước công dân hoặc 
hộ chiếu còn thời 
hạn có ghi số giấy 
chứng minh nhân
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TT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Đỉa điêm thưc • • 
hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
Ghi chú

dân hoặc thẻ căn 
cước công dân đối 
với người Việt 
Nam; hộ chiếu còn 
thời hạn đối với 
người Việt Nam 
định cư ở nước 
ngoài.
* Trường hợp Giấy 
phép lái xe bị mất, 
quá thời hạn sử 
dụng từ 3 tháng trở 
lên, có tên trong hô 
sơ của cơ quan 
quản lý sát hạch, 
không thuộc trường 
hợp đang bị cơ 
quan có thâm quyền 
thu giữ, xử lý:
+ Đơn đề nghị đôi 
(cấp lại) giấy phép 
lái xe theo mẫu;
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TT
Tên thủ tục 
hành chính

Thòi han •
r

giải quyêt
Đia điêm thưc • • 

hiện
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

Ghi chú

+ Bản sao giây 
chứng minh nhân 
dân hoặc thẻ căn 
cước công dân hoặc 
hộ chiếu còn thời 
hạn có ghi số giấy 
chứng minh nhân 
dân hoặc thẻ căn 
cước công dân đôi 
với người Việt 
Nam; hộ chiếu còn 
thời hạn đối với 
người Việt Nam 
định cư ở nước 
ngoài;
+ Giấy khám sức 
khỏe của người lái 
xe do cơ sở y tế có 
thẩm quyền cấp 
theo quy định.
+ Hồ sơ gốc của 
giấy phép lái xe bị 
mất (nếu có).
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TT
Tên thủ tục 
hành chính

Thòi han 
giải quyết

Địa điêm thực 
hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
Ghi chú

9

Cấp mới 
Giấy phép lái 
xe

Chậm nhất 
không quá 10 
ngày làm 
việc, kê từ 
ngày kết thúc 
kỳ sát hạch.

- Người học lái xe 
nộp hồ sơ tại cơ 
sở đào tạo lái xe.
- Cơ sở đào tạo lái 
xe lập 01 bộ hồ sơ 
gửi trực tiếp tại Sở 
Giao thông vận tải

- Lệ phí cấp giấy 
phép lái xe: 135.000 
đồng/lần.
- Phí sát hạch lái xe:
+ Đối với thi sát hạch 
lái xe mô tô (hạng xe 
A l, A2, A3, A4): sát 
hạch lý thuyết:
40.000 đồng/lần; sát 
hạch thực hành: 
50.000đồng/lần+ Đối 
với thi sát hạch lái xe 
ô tô (hạng xe B l, B2, 
c , D, E, F): sát hạch 
lý thuyết: 90.000 
đồng/lần; sát hạch 
trong hình: 300.000 
đồng/lần; sát hạch 
trên đường giao 
thông công cộng:
60.000 đồng/lần.

- Thông tư số 12/2017/TT- 
BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về đạo 
tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái 
xe cơ giới đường bộ.

- Thông tư số 38/2019/TT- 
BGTVT ngày 08 tháng 10 năm 
2019 sửa đổi, bổ sung một số 
điều Thông tư số 12/2017/TT- 
BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về đào 
tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái 
xe cơ giới đường bộ.
- Thông tư sổ 01/2021/TT- 
BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 
2021 của Bộ Giao thông vận tải 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu 
Thông tư số 29/2015/TT- 
BGTVT ngày 06 tháng 7 năm

Thành phân hô sơ:
* Đối với người học 
lái xe là Người 
đồng bào dân tộc 
thiểu số không biết 
đọc, viết tiếng Việt 
học lái xe mô tô 
hạng A I, A4:
- Đơn đề nghị học, 
sát hạch đế cấp giấy 
phép lái xe theo 
mẫu;
- Bản sao giấy 
chứng minh nhân 
dân hoặc thẻ căn 
cước công dân hoặc 
hộ chiếu còn thời 
hạn có ghi số giấy 
chứng minh nhân 
dân hoặc thẻ căn 
cước công dân đôi 
với người Việt
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TT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Đia điêm thưc • • 
hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
Ghi chú

2015 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về cấp, 
sử dụng giấy phép lái xe quốc 
tế và Thông tư số 12/2017/TT- 
BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về đào 
tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái 
xe cơ giới đường bộ.
- Thông tư 188/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ 
phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt 
động trên các phương tiện và lệ 
phí đăng ký, cấp biển số xe 
máy chuyên dùng.
- Quyết định số 286/QĐ- 
BGTVT ngày 23 tháng 02 năm 
2021 của Bộ Giao thông vận tải 
về việc công bố thủ tục hành

Nam; hộ chiêu còn 
thời hạn đối với 
người Việt Nam 
định cư ở nước 
ngoài;
- Giấy khám sức 
khỏe của người lái 
xe do cơ sở y tế có 
thẩm quyền cấp 
theo quy định;
- Giấy xác nhận của 
ủy  ban nhân dân 
xã, phường, thị trấn 
nơi cư trú, xác nhận 
là người đồng bào 
dân tộc thiếu số 
không biết đọc, viết 
tiếng Việt theo mẫu 
quy định; giấy xác 
nhận có giá trị 01 
năm kể từ ngày ký 
xác nhận; cá nhân
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TT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời han 
giải quyết

Địa đỉêm thực 
hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
Ghi chú

chính được sửa đôi trong lĩnh 
vực đường bộ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Giao 
thông vận tải.

ký tên hoặc đi êm 
chỉ vào giấy xác 
nhận.

10

Đổi giấy 
phép lái xe 
do ngành 
giao thông 
vận tải cấp

Không quá 
05 ngày làm 
việc, kể từ 
khi nhận đủ 
hồ sơ theo 
quy định

- Bộ phận một cửa
-  Sở Giao thông 
Vận tải, địa chỉ:
+ 252 Lý Chính 
Thắng, Phường 9, 
quận 3.
+ 51/2 đường 
Thành Thái, 
phường 14, quận 
10.
+ 08 đường 
Nguyễn Ảnh Thủ, 
phường Trung Mỹ
m  /V A 1 ATây, quận 12. 
+ 1 1 1  đường Tân

135.000 đồng/lần cấp

- Thông tư sô 12/2017/TT- 
BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về đạo 
tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái 
xe cơ giới đường bộ.
- Thông tư 188/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ 
phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt 
động trên các phương tiện và lệ 
phí đăng ký, cấp biến số xe 
máy chuyên dùng.
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TT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điêm thực 
hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
Ghi chú

.

Sơn Nhì, phường 
Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú.
+ Bưu cục số 3 
đường Phan Đăng 
Lưu, phường 3, 
quận Bình Thạnh. 
+ Bưu cục số 
1441 đường 
Huỳnh Tấn Phát, 
phường Phú Mỹ, 
quận 7.
- Qua hệ thống 
dịch vụ công trực 
tuyến quốc gia.

- Thông tư sô 01/2021/TT- 
BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 
2021 của Bộ Giao thông vận tải 
sửa đổi Thông tư số 
01/2021/TT-BGTVT ngày 27 
tháng 01 năm 2021 của Bộ 
Giao thông vận tải sửa đôi, bô 
sung một số điều Thông tư số 
29/2015/TT-BGTVT ngày 06 
tháng 7 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về cấp, sử dụng giấy 
phép lái xe quốc tế và Thông tư 
số 12/2017/TT-BGTVT ngày 
15 tháng 4 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về đào tạo, sát hạch, 
cấp giấy phép lái xe cơ giới 
đường bộ.
- Quyết định số 286/QĐ- 
BGTVT ngày 23 tháng 02 năm 
2021 của Bộ Giao thông vận tải
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TT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điêm thực 
hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
Ghi chú

về việc công bố thủ tục hành 
chính được sửa đoi trong lĩnh 
vực đường bộ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Giao 
thông vận tải.

11

Đổi giấy 
phép lái xe 
do ngành 
Công an cấp

Không quá 
05 ngày làm 
việc, kể từ 
khi nhận đủ 
hồ sơ theo 
quy định

Bộ phận một cửa 
-  Sở Giao thông 
Vận tải, địa chỉ:
+ 51/2 đường 
Thành Thái, 
phường ỉ 4, quận 
10.
+ 08 đường 
Nguyễn Ánh Thủ, 
phường Trung Mỹ
rp /V /V 1Tây, quận 12. 
+ 111  đường Tân 
Sơn Nhì, phường 
Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú.

135.000 đồng/lần cấp.

- Thông tư sô 12/2017/TT- 
BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về đạo 
tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái 
xe cơ giới đường bộ.
- Thông tư 188/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ 
phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt 
động trên các phương tiện và lệ 
phí đăng ký, cấp biến số xe 
máy chuyên dùng.

Thành phân hô sơ 
- Hồ sơ đổi Giấy 
phép lái xe do 
ngành Công an cấp 
từ ngày 01/8/1995:
+ Đơn đề nghị đối 
giấy phép lái xe 
theo mẫu quy định; 
+ Bản sao Quyết 
định ra khỏi ngành 
hoặc nghỉ hưu của 
cấp có thấm quyên 
hoặc bản sao Ọuyết 
định của câp có 
thẩm quyền về việc
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TT
Tên thủ tục 
hành chính

Thòi hạn
r

giải quyêt
Đia điểm thưc • • 

hiện
Phí, lệ phi



Căn cứ pháp lý
Ghi chú

- Thông tư 38/2019/TT- 
BGTVT ngày 08 tháng 10 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải sửa đổi, bo sung 
một số điều Thông tư số 
12/2017/TT-BGTVT ngày 15 
tháng 4 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ GTVT quy định về 
đạo tạo, sát hạch, cấp giấy phép 
lái xe cơ giới đường bộ.
- Thông tư số 01/2021/TT- 
BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 
2021 Bộ Giao thông vận tải sửa 
đổi Thông tư số 01/2021/TT- 
BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 
2021 của Bộ Giao thông vận tải 
sửa đổi, bổ sung một số điều 
Thông tư số 29/2015/TT- 
BGTVT ngày 06 tháng 7 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về câp, 
sử dụng giấy phép lái xe quốc

thôi không tiêp tục 
phục vụ trong lực 
lượng Công an xã 
hoặc bản sao Quyết 
định chấm dút hợp 
đồng lao động và 
quyết định tuyển 
dụng hoặc hợp 
đồng lao động từ 12 
tháng trở lên của 
các đơn vị trong 
Công an nhân dân 
+ Giấy khám sức 
khỏe của người lái 
xe do cơ sở y tế có 
thẩm quyền cấp 
theo quy định, trừ 
trường hợp đối giấy 
phép lái xe hạng 
A I, A2, A3;
+ Bản sao giấy 
phép lái xe của
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TT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Đia điêm thưc • • 
hiên •

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
Ghi chú

tế và Thông tư số 12/2017/TT- 
BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về đào 
tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái 
xe cơ giới đường bộ.

- Quyết định số 286/QĐ- 
BGTVT ngày 23 tháng 02 năm 
2021 của 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.

ngành Công an câp 
còn thời hạn sử 
dụng, giấy chứng 
minh nhân dân hoặc 
thẻ căn cước công 
dân hoặc hộ chiếu 
còn thời hạn có ghi 
số giấy chứng minh 
nhân dân hoặc thẻ 
căn cước công dân; 
trường hợp phát 
hiện có nghi vấn, cơ 
quan cấp đôi giây 
phép lái xe có văn 
bản đề nghị Cục 
Cảnh sát giao thông 
thuộc Bộ Công an 
xác minh

12
Đôi giây 
phép lái xe 
quân sự do

Không quá 
05 ngày làm 
việc, kê từ

Bộ phận một cửa 
-  Sở Giao thông 
Vận tải, địa chỉ:

135.000 đồng/lần 
cấp.

- Thông tư sô 12/2017/TT- 
BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 
2017 của Bộ Giao thông vận tải
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TT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điêm thực 
hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
Ghi chú

Bộ Quôc 
phòng cấp

khi nhận đủ 
hồ sơ theo 
quy định

+ 51/2 đường 
Thành Thái, 
phường 14, quận 
10.
+ 08 đường 
Nguyễn Ảnh Thủ, 
phường Trung Mỹ
n r A /\ -ị r \Tây, quận 12. 
+ 111  đường Tân 
Sơn Nhì, phường 
Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú.

quy định vê đạo tạo, sát hạch, 
cấp giấy phép lái xe cơ giới 
đường bộ.
- Thong tư 188/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ 
phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt 
động trên các phương tiện và lệ 
phí đăng ký, cấp biển số xe 
máy chuyên dùng.
- Thông tư 38/2019/TT- 
BGTVT ngày 08 tháng 10 năm 
2019 của Bộ Giao thông vận tải 
sửa đổi, bổ sung một số điêu 
Thông tư số 12/2017/TT- 
BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT 
quy định về đạo tạo, sát hạch, 
cấp giấy phép lái xe cơ giới 
đường bộ.
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TT
Tên thủ tục 
hành chính

Thòi han 
giải quyết

Địa điêm thực 
hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
Ghi chú

.

- Thông tư số 01/2021/TT- 
BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 
2021 của Bộ Giao thông vận tải 
sửa đổi Thông tư số 
01 /2021 /TT-BGTVT ngày 27 
tháng 01 năm 2021 của Bộ 
Giao thông vận tải sửa đổi, bo 
sung một số điều Thông tư sô 
29/2015/TT-BGTVT ngày 06 
tháng 7 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về cấp, sử dụng giấy 
phép lái xe quốc tế và Thông tư 
số 12/2017/TT-BGTVT ngày 
15 tháng 4 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về đào tạo, sát hạch, 
cấp giấy phép lái xe cơ giới 
đường bộ.
- Quyết định số 286/QĐ- 
BGTVT ngày 23 tháng 02 năm 
2021 của Bộ Giao thông vận tải
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TT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điêm thực 
hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
Ghi chú

về việc công bố thủ tục hành 
chính được sửa đoi trong lĩnh 
vực đường bộ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Giao 
thông vận tải.

13

Đổi giấy 
phép lái xe 
hoặc bằng lái 
xe của nước 
ngoài cấp

Không quá 
05 ngày làm 
việc, kể từ 
khi nhận đủ 
hồ sơ theo 
quy định

Bộ phận một cửa 
-  Sở Giao thông 
Vận tải, địa chỉ: 
252 Lý Chính 
Thắng, Phường 9, 
quận 3.

135.000 đồng/lần 
cấp.

- Thông tư số 12/2017/TT- 
BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 
2017 của Bộ Giao thông vận tải 
quy định về đạo tạo, sát hạch, 
cấp giấy phép lái xe cơ giới 
đường bộ.
- Thong tư 188/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ 
phí cấp bàng, chứng chỉ hoạt 
động trên các phương tiện và lệ 
phí đăng ký, cấp biển số xe 
máy chuyên dùng.
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TT
Tên thủ tục 
hành chính

Thòi hạn 
giải quyết

Đia điêm thưc • • 
hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
Ghi chú

- Thông tư 38/2019/TT- 
BGTVT ngày 08 tháng 10 năm 
2019 của Bộ Giao thông vận tải 
sửa đổi, bổ sung một số điêu 
Thông tư sổ 12/2017/TT- 
BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT 
quy định về đạo tạo, sát hạch, 
cấp giấy phép lái xe cơ giới 
đường bộ.
- Thông tư số 01/2021/TT- 
BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 
2021 của Bộ Giao thông vận tải 
sửa đổi Thông tư số 
01/2021/TT-BGTVT ngày 27 
tháng 01 năm 2021 của Bộ 
Giao thông vận tải sửa đối, bô 
sung một số điều Thông tư số 
29/2015/TT-BGTVT ngày 06 
tháng 7 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về cấp, sử dụng giấy
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TT
Tên thủ tục 
hành chính

Thòi han 
giải quyết

Địa điêm thực 
hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
Ghi chú

phép lái xe quôc tê và Thông tư 
số 12/2017/TT-BGTVT ngày 
15 tháng 4 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về đào tạo, sát hạch, 
cấp giấy phép lái xe cơ giới 
đường bộ.
- Quyết định số 2592/QĐ- 
BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 
2019 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.

14

Đổi giấy 
phép lái xe 
hoặc bằng lái 
xe của nước 
ngoài cấp 
cho khách du 
lịch lái xe

Không quá 
05 ngày làm 
việc, kể từ 
khi nhận hồ 
sơ đầy đủ 
theo quy định

Bộ phận một cửa 
-  Sở Giao thông 
Vận tải địa chỉ: 
252 Lý Chính 
Thắng, Phường 9, 
quận 3.

135.000 đồng/lần 
cấp.

- Thông tư sô 12/2017/TT- 
BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 
2017 của Bộ Giao thông vận tải 
quy định về đạo tạo, sát hạch, 
cấp giấy phép lái xe cơ giới 
đường bộ.
- Thong tư 188/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 năm 2016 của
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TT
Tên thủ tục 
hành chính

Thòi hạn 
giải quyết

Đia điêm thưc • • 
hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
Ghi chú

vào Việt 
Nam

Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ 
phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt 
động trên các phương tiện và lệ 
phí đăng ký, cấp biến số xe 
máy chuyên dùng.
- Thông tư 38/2019/TT- 
BGTVT ngày 08 tháng 10 năm 
2019 của Bộ Giao thông vận tải 
sửa đổi, bố sung một số điều 
Thông tư số 12/2017/TT- 
BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT 
quy định về đạo tạo, sát hạch, 
cấp giấy phép lái xe cơ giới 
đường bộ.
- Thong tư số 01/2021/TT- 
BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 
2021 của Bộ Giao thông vận tải 
sửa đổi Thông tư sổ 
01/2021 /TT-BGTVT ngày 27
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TT
Tên thủ tục 
hành chính

Thòi hạn 
giải quyết

Đia điêm thưc • • 
hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
Ghi chú

tháng 01 năm 2021 của Bộ 
Giao thông vận tải sửa đối, bô 
sung một số điều Thông tư số 
29/2015/TT-BGTVT ngày 06 
tháng 7 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về cấp, sử dụng giấy 
phép lái xe quốc tế và Thông tư 
số 12/2017/TT-BGTVT ngày 
15 tháng 4 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về đào tạo, sát hạch, 
cấp giấy phép lái xe cơ giới 
đường bộ.
- Quyết định số 2592/QĐ- 
BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 
2019 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

Thời hạn 
giải quyết

Địa điêm thực 
hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
Ghi chú

15
Cấp giấy 
phép lái xe 
quốc tế

- Không quá 
05 ngày làm 
việc, kể từ 
khi nhận đủ 
hồ sơ theo 
quy định

- Bộ phận một 
cửa: Điếm tiếp 
nhận hồ sơ số 252 
đường Lý Chính 
Thắng, phường 9, 
quận 3
- Qua hệ thống 
dịch vụ công trực 
tuyến.

135.000 đồng/lần cấp.

- Thông tư sô 29/2015/BGTVT 
ngày 06 tháng 7 năm 201 5 của 
Bộ Giao thông vận tải quy định 
về cấp, sử dụng giấy phép lái 
xe quốc tế.

- Thông tư 188/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ 
phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt 
động trên các phương tiện và lệ 
phí đăng ký, cấp biển số xe 
máy chuyên dùng.
- Thông tư số 01/2021/TT- 
BGTVT của Bộ Giao thông 
vận tải ngày 20 tháng 01 năm 
2021 sửa đổi Thông tư số 
01 /2021 /TT-BGTVT ngày 27 
tháng 01 năm 2021 của Bộ 
Giao thông vận tải sửa đôi, bô



29

TT
Tên thủ tục 
hành chính

Thòi han •
r

giải quyêt
Đia điêm thưc • • 

hiện
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

Ghi chú

sung một sô điêu Thông tư sô 
29/2015/TT-BGTVT ngày 06 
tháng 7 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về cấp, sử dụng giấy 
phép lái xe quốc tế và Thông tư 
số 12/2017/TT-BGTVT ngày 
15 tháng 4 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về đào tạo, sát hạch, 
cấp giấy phép lái xe cơ giới 
đường bộ.
- Quyết định số 286/QĐ- 
BGTVT ngày 23 tháng 02 năm 
2021 của 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 điêm thực 
hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
Ghi chú

16
Cấp lại giấy 
phép lái xe 
quốc tế

- Không quá 
05 ngày làm 
việc, kế từ 
khi nhận đủ 
hồ sơ theo 
quy định

- Bộ phận một 
cửa: Điếm tiếp 
nhận hồ sơ số 252 
đường Lý Chính 
Thắng, phường 9, 
quận 3
- Qua hệ thống 
dịch vụ công trực 
tuyến.

135.000 đồng/lần cấp.

- Thông tư sô 29/2015/BGTVT 
ngày 06 tháng 7 năm 201 5 của 
Bộ Giao thông vận tải quy định 
về cấp, sử dụng giấy phép lái 
xe quốc tế.

- Thông tư 188/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ 
phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt 
động trên các phương tiện và lệ 
phí đăng ký, cấp biển số xe 
máy chuyên dùng.
- Thông tư số 01/2021/TT- 
BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 
2021 của Bộ Giao thông vận tải 
sửa đổi Thông tư số 
01/2021/TT-BGTVT ngày 27 
tháng 01 năm 2021 của Bộ 
Giao thông vận tải sửa đổi, bô
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TT
Tên thủ tục 
hành chính

Thòi han •
r

giải quyêt
Đia điêm thirc • • 

hiên •
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

Ghi chú

sung một sô điêu Thông tư sô 
29/2015/TT-BGTVT ngày 06 
tháng 7 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về cấp, sử dụng giấy 
phép lái xe quốc tế và Thông tư 
số 12/2017/TT-BGTVT ngày 
15 tháng 4 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về đào tạo, sát hạch, 
cấp giấy phép lái xe cơ giới 
đường bộ.
- Quyết định số 286/QĐ- 
BGTVT ngày 23 tháng 02 năm 
2021 của 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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B. Danh mục thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền tiếp nhận của sỏ’ Giao thông vận tải

TT
Tên thủ tục 
hành chính

Thòi han •
r

giải quyêt
Địa điểm thực 

hiện
Phí, lệ 

phí
Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực đường bộ

1

Cấp lại giấy phép 
đào tạo lái xe ô tô 
trong trường hợp 
bị mất, bị hỏng, 
có sự thay đôi 
liên quan đến nội 
dung khác

Trong thời 
hạn không 
quá 03 ngày 
làm việc, kê 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo 
quy định.

Bộ phận một cửa 
-  Sở Giao thông 
Vận tải, địa chỉ: 
252 Lý Chính 
Thắng, Phường 9, 
Quận 3.

Không

- Nghị định 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 
của Chính phủ quy định về điêu kiện kinh doanh dịch vụ 
đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.
- Nghị định 138/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 
của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định 65/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về kinh 
doanh dịch vụ cơ sở đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch 
lái xe.
- Quyết định số 2272/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 
2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

2

Cấp lại giấy phép 
đào tạo lái xe ô tô 
trong trường hợp 
điều chinh hạng 
xe đào tạo, lưu 
lượng đào tạo

Không quá 08 
ngày làm 
việc, kế từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ theo 
quy định.

Bộ phận một cửa 
-  Sở Giao thông 
Vận tải, địa chỉ: 
252 Lý Chính 
Thắng, Phường 9, 
Quận 3

Không

- Nghị định 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 
của Chính phủ quy định về điêu kiện kinh doanh dịch vụ 
đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.
- Nghị định 138/2018/NĐ-CP ngẩy 08 tháng 10 năm 2018 
của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định 65/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định vê kinh 
doanh dịch vụ cơ sở đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch 
lái xe.
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TT
Tên thủ tục 
hành chính

Thòi hạn 
giải quyết

Đia điểm thưc • • 
hiện

Phí, lệ 
phí

Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 2272/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 
2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

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

TT Tên thủ tục Căn cứ pháp lý quy định việc bãi bỏ Văn bản QPPL quy định TTHC

l
Cấp mới Giấy phép 
đào tạo lái xe các hạng 
A l, A2, A3 và A4.

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

2
Cấp lại Giấy phép đào 
tạo lái xe các hạng A l, 
A2, A3 và A4.

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

3
Chấp thuận xây dựng 
mới cơ sở đào tạo lái 
xe ô tô.

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

4
Thủ tục Câp lại giây 
phép đào tạo lái xe ô 
tô

- Nghị định 138/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị 
định 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ 
cơ sở đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.
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- Quyết định so 2272/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc 
công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Giao thông vận tải.
(Được thay thế bởi thủ tục cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mât, bị hỏng, có 
sự thay đổi liên quan đến nội dung khác và cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp 
điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo)
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