
Bộ CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - T ư  do - H ạnh phúc

SỐ: 'ò 33 /QĐ-BCA-C08 Hà Nội, ngày /Ị/! tháng 02 năm 2020

QƯYÉT ĐỊNH
Vê việc công bô thủ tục hành chính đuợc sửa đổi, bố sung 

trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông CO’ giói đuờng bô 
thuộc thầm  quyền giải quyết của Bộ Công an

B ộ  TRƯỎNG B ộ  CÔNG AN

Găn-cử  Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của 
Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củ a  Bộ 
Công an;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

JNghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ 
sủa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ  tục 
hành chính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông và Cục trưởng Cục 
Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp tại Tờ trình số£f$ igày  0-6 tháng 02 
năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ 
giới đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

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

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; Giám đốc Công an 
các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các đồng chí Thứ trường (để chỉ đạo);
- Cổng thông tin điện từ Bộ Công an (để công bố);
-Lưu: VT, C08.



B ộ CÔNG AN 
CỐNG AN TÍNH PHỦ YÊN

Số: 36 /SY-CAT-PV01
Nơi nhận:
- PVOl, PC08 (thực hiện);
- CA các huyện, thị xã, thành phố (thực hiện);
- Đ/c Giám đốc (báo cáo);
- Đ/c Trưởng phòng (báo cáo);
- Lưu: VT, PV01(Đ6).

SAO Y BẢN CHÍNH

Phủ Yên, ngày 2.6 thảng 02 năm 2020 

TL. GIÁM ĐÓC



THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH vực ĐĂNG KÝ, 
QUẢN LÝ PHƯONG TIÊN  GIAO TH ÔN G  c ơ  G IÓ I ĐƯỜNG B ó  

THUỘC THAM QƯYEN GIÃI QƯYÉT CỦA B ộ  CÔNG AN
(Ban hành kèm theo Quyết định sé /QĐ-BCA-C08 
ngày 44 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an)

PH Ằ N I

DANH M ự c  THỬ TỤC HÀNH CHÍNH 
ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT Số hồ sơ 
TTHC

Tên thủ tục 
hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đỗi, bồ sung Lĩnh vực Cơ quan 
thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1 2.000412 Đăng ký, cấp 
biển số xe

- Thông tư sổ 41/2016/TT-BCA ngày Ỉ2/10/20Ỉ6 của 
Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe.
- Thông tư sổ 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2011 của 
Bộ tì‘ưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một sổ điều 
của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của 
Bộ trưởng Bộ Công an quy định đăng ký xe.

- Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của 
Bộ Tài chỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quàn 
ỉỷ ỉệ phỉ đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông 
cơ giới đường bộ.

Đăng ký, 
quản lý 
)hương 
tiện giao 
thông 
đưcmg bộ

Cục Cảnh 
sát giao
thông

2 2.000404 Đăng ký .sang 
tên xe tại Cục 
Cảnh, sát giao 
thông, Bộ 
Công an

- Thông tư số 41/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe.

- Thông tư só 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Công an sửa đoi, bó sung một sô điều 
cửa Thông tư sổ 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của 
Bộ trưởng Bộ Công an quy định ăăng kỷ xe.
- Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của 
Bộ Tài chỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
ỉỷ ỉệ phỉ đăng kỷ, cấp biển số phương tiện giao thông 
cơ giới đường bộ.

Đăng ký, 
quản lý 
phương 
tiện giao 
thông 
đường bộ

Cục Cảnh 
sát giao 
thông

3 2.00039Ố Sang tên, di 
chuyển xe đi 
tình, thành 
phố khác tại 
Cục Cảnh sát 
giao thông, 
Bộ Công an

- Thông tư sổ 41/2016/TT-BCÂ ngày 12/10/2016 cùa 
Bộ trướng Bộ Công an quy định quy trình đăng kỷ xe.
- Thông tư sổ 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Công an sửa đoi, bể sung một sổ điểu 
của Thông tư sé Ỉ5/20Ỉ4/TT-BCA ngày 04/4/2014 của 
Bộ trưởng Bộ Công an quy định đăng kỳ xe.
- Thông tư sè  229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của 
Bộ Tài chỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
ỉỷ ỉệ phỉ đăng kỷ, cấp biển so phương tiện giao thông 
cơ giới đường bộ.

Đăng ký, 
quản lý 
phương 
tiện giaọ 
thông 
đường bộ

Cục Cảnh 
sát giao 
thông

2



Is

4 2.000389 Đăng ký xe từ 
Công an địa
phưong--...__

- Thông tư sẳ 41/20Ĩ 6/TT-BCA ngày ỉ 2/10/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình đăng kỳ xe.
- Thongĩư 5'0  ~64/201 7/TTTBCÂ nmv 28/12/2017 cua

Đăng ký, 
quản lý 
phương- - 
tíẹngiao 
thông

Cục Cảnh 
sát giao 
thông' •

chuyên đên 
Cục Cảnh sát 
giao thông, 
Bộ Công an

Bộ trưởng Bộ Công an sừa đồi, bể sung một sế điều 
của Thông tư sỗ Ỉ5/20Ỉ4/TT-BCÁ ngày 04/4/20Ì4 của 
Bộ trưởng Bộ Công an quy định đăng kỷ xe.
- Thông tư sỗ 229/2016/TT-BTC ngày ỉ ĩ /1 1/2016 của 
Bộ Tài chỉnh quy định mức thu, chê độ thu, nộp, quàn 
lỷ ỉệ phỉ đăng ký, cắp biển sỗ phương tiện giao thông 
cơ giới đường bộ.

5 2.000254 Đổi giấy 
chứng nhận 
lăng ký xe, 
biển số xe

- Thông tư số 41/2ỒỈ6/TT-BCA ngày ỉ 2/10/2016 của 
Bộ t7‘ưởng Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe.
- Thông tư sẻ 64/2017/TT-BCÁ ngày 28/12/2017 của 
Bộ trường Bộ Công an sửa đỗi, bỗ sung một số điều 
của Thông tư sể 15/20Ỉ4/TT-BCÁ ngày 04/4/2014 của 
Bộ trưởng Bộ Công an quy ẩịnh đăng kỷ xe.
- Thông tự sổ 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của 
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quàn 
ỉỷ ỉệ phỉ đăng kỷ, cắp biển sổ phương tiện giao thông 
cơ giới đường bộ.

Đãng ký, 
quàn lý 
phương 
tiện giao 
thông

Cục Cảnh 
sát giao 
thông

6 2.000244 Cấp lại giấy 
chứng nhận 
đăng ký xe, 
DÌen số xe

- Thông tư sể 41/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 cùa 
Bộ trưởng Bộ Công an quy định quỵ trình đăng ký xe.
- Thông tư số 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 cùa 
Bộ trưởng Bộ Công an sừa ãồì, bồ sung một sỗ ãiều 
của Thông tư sổ Ỉ5/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của 
Bộ trưởng Bộ Công an quy định đăng kỷ xe.

- Thông tư sé 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 cùa 
Bộ Tài chỉnh quy định mức thu, chế ẩộ thu, nộp, quàn 
lý ỉệ phí đăng ký, cấp biển sổ phương tiện giao thông 
cơ giới đường bộ.

Đãng kỵ, 
quản lý 
phương 
tiện giao 
thông

Cục Cảnh 
sát giao 
thông

7 1.000726 Đăng ký xe 
tạm thời

- Thông tư sổ 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Công an sửa đoi, bẻ sung một số điều 
của Thông tư sỗ Ị5/20Ỉ4/TT-BCẢ ngày 04/4/2014 của 
Bộ trướng Bộ Công an quy định đăng kỷ xe.
- Thông tư sổ 41/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy ừình ẩăng kỷ xe.
- Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 cùa 
Bộ Tài chỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quàn 
ĩý ỉệ phi đăng kỷ, cấp biển số phương tiện giao thông 
cơ giới đường bộ.

Đãng ký, 
quàn lý 
phương 
tiện giao 
thông

Cục Cảnh 
sát giao 
thông

8 2.000311 Thu hồi giấy 
chưng nhận 
đăng ký xe, 
ùền số xe

- Thông tư sổ 41/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 của 
Bộ trường Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe.
- Thông tư số 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Công an sựa đồi, bể sung một sỗ điều 
của Thông tự sổ Ỉ5/2014/TT-ẼCA ngày 04/4/2014 cùa 
Bộ trưởng Bộ Công an quy định ẩãng kỷ xe.

Đãng ký, 
quản lý 
phương 
tiện giao 
thông

Cục Cảnh 
sát giao 
thông

3



B. T hủ tụ c  hành chính cấp tỉn h

1 2.001485 Thu hồi giấy - Thông tư sẳ 64/2017/TT-BCẠ ngày 28/12/2017 của Đãng kỷ* Phòng
Cầnhrsảt-
giao
thông.

quản-ìỷ— 
phương 
tỉện giao 
thông

đăng ký xe, 
biển sổ xe

của Thông tư so Ỉ5/20Ỉ4/TT-BCÂ ngày 04/4/2014 của 
Bộ trường Bộ Công an quy định đăng hỷ xe.

- Thông tư sổ 41/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Công an qưy định quy trình đăng kỷ xe. .

2 2.001237 Đăng, ký xe 
tạm thòi

- Thông tư số 64/2017/TT-BCÁ ngày 28/12/2017 của 
Bộ trường Bộ Công an sửa đối, bể sung một sể điều 
của Thông tư sể  ỉ 5/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của 
Bộ trưởng Bộ Công anqưy định đăng kỷ xe.

- Thông tư số 4Ỉ/20Ỉ6/TT-BCA ngày 12/10/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình đăng hý xe.
- Thông tư só 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của 
Bộ Tài chỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quàn 
ỉỷ lệ phỉ đăng hỷ, cấp biển sô phương tiện giao thông 
cơ giới đường bộ.

Đãng ký, 
quản lý 
phương 
tiện giao 
thông

Phòng 
Cảnh sát 
giao 
thông

3 1.004023 Cấp lại giấy 
chứng nhận 
âăng ký xe, 
biển số xe tại 
Công an cấp 
tỉnh

- Thông tư số 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Công an sửa đồi, bổ sung một số điều 
của Thông tư sổ Ỉ5/20Ỉ4/TT-BCA ngày 04/4/2014 của 
Bộ trưởng Bộ Công an quy định đăng hỷ xe.

- Thông tư sỗ 41/2016/TT-BCÁ ngày 12/10/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình đăng hý xe.
- Thông tư sỗ 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 cùa 
Bộ Tài chỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý ỉệ phỉ đăng kỷ, cấp biển sỗ phương tiện giao thông 
cơ giới đường bộ.

Đãng ký, 
quản lý 
phương 
tiện giao 
thông

Phòng 
Cảnh sát 
giao 
thông

4 2.001721 Đồi giấy 
chứng nhận 
đăng ký xe, 
biển số xe tại 
Công an cấp 
tỉnh

- Thông tư số 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Công an sửa đôi, bể sung một sẩ điều 
cùa Thông tư sỗ Ỉ5/20Ỉ4/TT-BCA ngày 04/4/2014 của 
Bộ trưởng Bộ Công an quy định đăng hỷ xe.

- Thông tư sể 4Ỉ/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình đãng hỷ xe.

- Thông tư sỗ 229/2016/Tĩ-BTC ngày 11/11/2016 của 
Bộ Tài chỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý lệ phỉ đãng hỷ, cấp biển số phương tiện giao thông 
cơ giởi đường bộ.

Đãng ký, 
quản lý 
chương 
tiện giao 
thông

5hòng 
Cảnh sát 
giao 
hông

5 2.001715 Đãng ký xe từ 
tỉnh khác 
chuyển đến tại 
Công an cấp 
inh

- Thông tư sẩ 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Công an sửa đồi, bô sung một sẳ điều 
của Thông tư sỗ Ỉ5/20Ỉ4/TT-BCA ngày 04/4/2014 của 
Bộ trưởng Bộ Công an quy định đăng hỷ xe.
- Thông tư sẩ 41/20Ỉ6/TĨ-BCA ngày 12/10/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình đăng hỷ xe.
- Thông tư số 229/2016ỈTT-BTC ngày ỉ  1/11/2016 cùa 
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quàn 
lý lệ phị.đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông 
cơ giới đường bộ.

Dăng ký, 
quản lý 
chương 
tiện giao 
thông

3hòng 
Cảnh sát 
giao 
hông

4



6 1.004000 Sang tên, di 
chuyển xe đi 
tỉnh, thảnh

- Thông tư số 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bể sung một so điểu 
của Thông tư số 15/20Ỉ4/TT-BCA ngày 04/4/2014 của

- Thông tư sổ 4Ỉ/20Ỉ6/ĨT-BCÂ ngày 12/10/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình đăng hỷ xe.
- Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của 
Bộ Tài chỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quân 
lý ỉệ phỉ đăng ký, cắp biển số phương tiện giao thông 
cơ giới đường bộ.

Đăng ký, 
quản lý 
phương
tiện-grâơ^
thông

Phòng 
Cảnh sát 
giao 
thongphố inrcrthuộc 

trung ương 
khác tại Công 
an cấp tỉnh

7 2.000076 Đăng ký sang 
tên xe trong 
cùng tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc Trung 
ương tại Công 
an cấp tỉnh

- Thông tư sổ 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Công an sửa đoi, bể sung một số điều 
của Thông tư sổ Ỉ5/2014/TT-BCÁ ngày 04/4/2014 của 
Bộ trưởng Bộ Công an quy định đăng kỷ xe.

- Thông tư số 4Ỉ/20Ỉ6/TT-BCẢ ngày 12/10/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình đăng kỷ xe.
- Thông tư sỗ 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của 
Bộ Tài chỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quàn 
ỉý ỉệ phỉ đăng kỷ, cấp biển số phương tiện giao thông 
cơ giới đường bộ.

Đăng ký, 
quản lý 
phương 
tiện giao 
thông

Phòng 
Cành sát 
giao 
thông

8 1.000377 Đãng ký, cấp 
biến số xe

- Thông tư sẻ 64/20Ỉ7/TT-BCA ngày 28/12/2017 của 
Bộ trường Bộ Công an sửa đỗi, bổ sung một số điều 
của Thông tư sổ Ỉ5/20Ỉ4/TT-BCA ngày 04/4/2014 của 
Bộ trưởng Bộ Công an quy định đăng kỷ xe.
- Thông tư sỗ 41/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình âãng kỷ xe.
- Thông tư sể 229/2016/TT'BTC ngày 11/11/2016 của 
Bộ Tài chỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
ĩý ỉệ phí đăng kỷ, cấp biển số phương tiện giao thông 
cơ giới đường bộ.

Đãng ký, 
quản lý 
phương 
tiện giao 
thông

Phòng 
Cảnh sát 
giao 
thông

9 1.002815 Cấp phù hiệu 
kiểm soát cho 
xe ô tô mang 
biển số khu 
kinh tế - 
thương mại 
đặc biệt, khu 
kinh tế cửa 
khẩu quốc tế 
theo quy định 
cùa Chính phủ 
vào hoạt động 
trong nội địa

- Thông tư số 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 cùa 
Bộ trưởng Bộ Công an sửa đồi, bể sung một sỗ điều 
của Thông tư số ỉ 5/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của 
Bộ trường Bộ Công an quy định đăng ký xe.
- Thông tư sổ 41/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe.

Đãng ký, 
quản lý 
phương 
tiện giao 
thông

Phòng 
Cảnh sát 
giao 
thông

c. T hủ tụ c  hành  chính cấp huyện

1 1.004084 rhu hồi giấy 
chứng nhận 
đăng ký mô

- Thông tư sổ 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 cùa 
Bộ trưởng Bộ Cộng an sửa đỗi, bồ sung một số ãỉều 
của Thông tư sỗ Ỉ5/20Ỉ4/TT-BCA ngày 04/4/2014 của

Đăng ký, 
quân lý 
phương

Công an 
truyện

5



77-------z-------tô, xe gan
máy và biển
3ố xe tại Công
ãrĩ^Tvbiivến—

Bộ trưởng Bộ Công an qity định đăng kỷ xe.
- Thông tư sổ 4Ỉ/20Ỉ6/TT-BCA ngày 12/ỉ 0/2016 của 
Bộ trưởng Bộ- Cỗngan.quy.ấịnh quyĩrìnhMãngký^xe.—

tiện giao 
thông

nơi được phân 
Dấp đăng ký 
mô tô, xe gắn 
máy

2 2.001751 Đăng ký mô 
tô, xe gắn 
máy tạm thòi 
tại Công an 
cấp huyện nơi 
âược phân cấp 
lăng ký mô 
tô, xe gắn 
máy

- Thông tư sổ 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 của 
Bộ trướng Bộ Công an sửa đổi, bo sung một sổ điều 
của Thông tư số Ỉ5/20Ỉ4/TT-BCÂ ngày 04/4/2014 cùa 
Bộ trưởng Bộ Công an quy định đăng kỷ xe,

- Thông tư số 4Ỉ/20Ỉ6/TT-BCA ngày 12/10/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình đăng kỷ xe.

- Thông tưsắ 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của 
Bộ Tài chỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý ỉệ phỉ đăng ký, cấp biển sỗ phương tiện giao thông 
cơ giới đường bộ.

Đãng ký, 
quản lý 
phương 
tiện giao 
thông

Công an 
huyện

3 1.004170 Cấp lại giấy 
chứng nhận 
đăng ký mô 
tô, xe gắn 
máy và biển 
số xe tại Công 
an cấp huyện 
nơi được phân 
cấp đăng ký 
mô tô, xe gắn 
máy

- Thông tư sắ 64/2017/TT-BCẢ ngày 28/12/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Công an sửa đểi, bổ sung một số điều 
cùa Thông tu sể Ỉ5/20Ỉ4/TT-BCA ngày 04/4/2014 của 
Bộ trưởng Bộ Công an quy định đăng kỷ xe.

- Thông tư sẳ 41/20Ỉ6/TT-BCA ngày 12/10/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình đăng kỷ xe.

- Thông tư sổ 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của 
Bộ Tài chỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quàn 
ỉý ỉệ phỉ đăng ký, cắp biển so phương tiện giao thông 
cơ giới đường bộ.

Đãng ký, 
quản lý 
phương 
tiện giao 
thông

Công an 
huyện

4 1.004173 Đổi giấy 
chứng nhận 
đăng ký mô 
tô, xe gắn 
máy và biển 
số xe tại Công 
an câp huyện 
nơi được phân 
cấp đăng ký 
mô tô, xe gắn 
máy

- Thông tu sé 64/20Ỉ7/TT-BCA ngày 28/12/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Công an sửa đẳỉ, bồ sung một số điều 
của Thông tư sô Ỉ5/20Ỉ4/TT-BCA ngày 04/4/2014 cùa 
Bộ trưởng Bộ Công an quy định đăng ký xe.

- Thông tư sỗ 41/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe.

- Thông tư sỗ 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của 
Bộ Tài chỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quàn 
ỉý ỉệ phi đăng kỷ, cắp biển số phương tiện giao thông 
cơ giới đường bộ.

Đãng ký, 
quản lý 
chương 
tiện giao 
thông

Công an 
luyện

5 1.004176 Đăng ký mô 
tô, xe gắn 
máy từ tỉnh 
khác chuyển 
đến tại Cộng 
an câp huyện 
nơi được phân 
cấp đăng ký 
mô tô, xe gắn 
máy

- Thông tư sế 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Công an sửa đồi, bổ sung một số điều 
của Thông tư sé  Ỉ5/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của 
Bộ trưởng Bộ Công an quy định đăng kỷ xe.

- Thông tư sổ 4Ỉ/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình đăng kỷ xe.

- Thông tư sỗ 229/20ỉ  6/TT-BTC ngày 11/11/2016 của 
Bộ Tài chỉnh quy định mức thu, chế ãộ thu, nộp, quàn 
ỉý ỉệ phỉ đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông 
cơ giới đường bộ.

Đãng ký, 
quản lý 
phương 
tiện giao 
thông

Công an 
luyện
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6 1.004180 Sang tên, di 
chuyền mô tô, 
xe gắn máy đi 
tủứụlhành—  
phố trực thuộc 
Trung ương 
khác tại Công 
an cấp huyện 
aơi được phân 
câp đăng ký 
mô tô, xe gắn 
máy

- Thông tư sẻ 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 của 
Bộ trường Bộ Công an sửa đồi, bể sung một số điều 
của Thông tư sể Ỉ5/20Ỉ4/TT-BCA ngày 04/4/2014 của

Đãng ký, 
quản lý 
phương

Công an 
huyện

BựtrưởngẼỘ Côngmrqữỹrđịnh đãng ky xe.
- Thông tư sỗ 41/2016/TĨ-BCÁ ngày 12/10/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Công an qity định quy trình đăng kỷ xe.
- Thông tư SÔ229/2016/7T-BTC ngày 11/11/2016 cùa 
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
ỉỷ lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông 
cơ giới đường bộ.

ổện giao 
thông

7 1.000540 Đăng ký sang 
tên mô tô, xe 
gan máy ứong 
cùng tĩnh, 
thành phố trực 
thuộc Trung 
ương tại Công 
an cấp huyện 
Qơi được phân 
câp đăng ký 
mô tô, xe gắn 
máy

- Thông tư sỗ 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Cổng an sửa đổi, bể sung một số điều 
của Thông tư sỗ Ỉ5/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của 
Bộ trưởng Bộ Công an quy định đăng ký xe.
- Thông tư sổ 41/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 cùa 
Bộ trường Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe.
- Thông tư sể 229/20Ỉ6/TT-BTC ngày 11/11/2016 của 
Bộ Tài chỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quân 
ỉý ỉệ phỉ đấng kỷ, cấp biển sô phương tiện giao thông 
cơ giới đường bộ.

Đăng ký, 
quản lý 
phương 
tiện giao 
thông

Công an 
huyện

8 1.000781 Đăng ký, cấp 
biển số mô tô, 
xe gắn máy tại 
Công an cấp 
huyện nơi 
được phân cấp 
lăng ký mô 
tó, xe gắn 
máy

- Thông tư số 64/2017/TT-BCA ngậy 28/12/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Công an sửa đồi, bể sung một số điều 
của Thông tư sỗ 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của 
Bộ trưởng Bộ Công an quy định đăng ký xe.

- Thông tư sẳ 4Ỉ/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 của 
Bộ trựởng Bộ Công an quy định quy trình đãng ký xe.
- Thôngtưsẳ229/2016/TT-BTCngậy 11/11/2016của 
Bộ Tài chỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quàn 
lỷ ỉệ phỉ đăng kỷ, cắp biển so phương tiện giao thông 
cơ giới đường bộ.

Đãng ký, 
quản lý 
phương 
tiện giao 
thông

Công an 
huyện
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P H Ằ N n

N Ộ I DUNG CỤ THẺ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẮP TRUNG ƯƠNG

1. T hủ tục: Đăng ký, cấp biển số xe

- T rình  tư  thưc hiên:• • •

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị đãng ký, cấp biển số xe tại bộ phận tiếp nhân 
và ư ả kết quả Cục Cảnh sát giao thông, tầng 1, số 112 Lê Duẩn, phường Cửa 
Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra giấy tờ của chủ xe, hướng dẫn chủ xe viết 
Giấy khai đăng ký xe theo mẫu quy định.

Kiểm ư a thực tễ xe: Trực tiếp đối chiếu nội dung ưong Giấy khai đãng ký 
xe với thực tế của xe về nhãn hiệu, loại xe, số máy, số khung, màu sơn, số chỗ 
ngôi, tải ừọng và các thông số kỹ thuật khác của xe.

Cà số máy, số khung và ký đè lên bản cà số máy, số khung, ghi rõ họ, tên 
của cán bộ làm nhiệm vụ kiêm ưa thực tê của xe, ngày, tháng, năm kiểm ư a xe. 
Xe được cơ quan Hải quan xác nhận có số khung, không có số máy mà chỉ có số 
VIN (ở kính phía trước của xe) thi lấy số VIN thay thế cho số máy, trường hơp 
cơ quan Hải quan xác nhận chỉ có số VIN không có số khung, số máy thì cỡ quan 
đăng ký xe chụp ảnh sỗ VIN để lưu ữong hồ sơ và lấy số VIN thay thế cho số 
khung, sô máy.

Tiến hành kiểm ưa các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vê môi trường 
theo quy định đối với ô tô, xe máy chuyên dùng của lực lượng Công an nhân dân.

Kiểm ư a hồ sơ đãng ký xe và cấp biển số xe.

Kiểm ưa, đối chiếu giấy tờ của chủ xe, giấy khai đãng ký xe với các giấy tờ 
của xe (chứng từ chuyên quyền sở hữu xe, chứng từ lệ phí trước bạ và chứng từ 
nguồn gốc xe) 'theo quy định.

Nếu hồ  ̂sơ đăng ký xe không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể, 
đầy đủ một ỉần (ghi nội dung hưởng dẫn vào phía sau giấy khai đãng kỷ xe, kỷ 
ghi rõ họ tên và chịu trách nhiệm về hưởng dẫn đỏ) cho chủ xe họàii thiện hồ sơ 
theo quy định.

Trường hợp hồ sơ đãng ký xe đầy đủ theo quy định: cấp  giấy hẹn cho chủ 
xe; Thu lệ phí đãng ký xe; Trả biển số xe; Hưóng dẫn chủ xe kẻ biển số, tải ưọng, 
tự ưọng, tên chủ xe đối với các loại xe ô tô theo quy định.

Bước 3: Thu gỉấy hẹn, ưả giấy chứng nhận đãng ký xe cho chủ xe và 
hưóng dẫn chủ xe đến cơ quan bảo hiểm mua bảọ hiểm ưách nhiệm dân sự của 
chủ xe cơ giới theo quy định.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Cục Cảnh sát giao thông địa chỉ
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tầng 1 số 112 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Thòi gian: từ thứ 2 đến thứ 6 (giờ hành chính).

-Thànhphần^sốTượng-hồ-sơ:-----------------------------------------------------
+ Thành phần hồ sơ:

a) Giấy khai đãng ký xe (theo mẫu).
b) Chứng từ chuyển quyền sở hữu của xe.

c) Chứng từ Ịệ phí trước bạ.

d) Chứng từ nguồn gốc của xe.

đ) Giấy tờ  của chủ xe.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thời hạn giải quyết: cấp  ngay biển số sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký 
xe hợp lệ; cấp giấy chứng nhận đãng ký xe thì thòi hạn hoàn thành thủ tục không 
quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Xe của Bộ Công an và xe ô tô
của cơ quan đại diện ngoại giao, cờ quan đại diện củạ tổ chức quốc tế và người nước 
ngoài làm việc trong cơ quan, tổ chức đó; xe ô tô của các cơ quan, tổ chức quy định 
tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 64/2017/7T-BCÁ ngày 28/12/2017 
cùa Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư sỗ 
ỉ  5/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định đăng kỷ xe.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát giao thông.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: cấp biển số xe và giấy chứng nhận 
đăng ký xe.

- Lệ phí: Thu theo Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ' 
Tài chỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản ỉỷ ỉệ phí đãng kỷ, cấp biển sổ 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy khai đãng ký xe (mẫu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định đăng ký xe).

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).

+ Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 củạ Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định đãng ký xe.

+ Thông tư sẻ 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đổi, bể sung một sể địều của Thông tư sể 15/20Ỉ4/TT-BCA ngày 
04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định đãng kỷ xe.

+ Thông tư sổ 4Ỉ/20Ỉ6/TT-BCA ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định quy trình đăng kỷ xe.
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+ Thông tU' so 229/2ỌỈ6/TT-BTC ngày lỉ/1 1/2016 của Bộ Tài chỉnh quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản ỉý ỉệ phỉ đăng ký, cấp biển sỗ phương tiện 
giao thông cơ giới đường b ộ . ______ _________ ____ ■ -

2. Thủ tục: Đăng ĩký sang ten xe tạ ĩ Cục Canh sẵt giao thông, Bọ Cong an
- Trình tư thưc hiên:• • •

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghi sang tên tại bộ phận tiếp nhận và ừả kết quả 
Cục Cảnh sát giao thông, tầng 1, số 112 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn 
Kiếm, thành phổ Hà Nội.

Cán bộ tiếp nhận:

Kiểm tra giấy tờ của chủ xe.

Kiểm ừa đối chiếu bản cà số máy, số khung dán trong Giấy khai đãng ký xe 
với thực tê xe.

Kiểm tra hồ sơ sang tên xe và cấp biển số xe.

Nếu hồ sơ đăng ký xe không đầy đủ theo quy định tin hướng dẫn cụ thể, 
đầy đủ một lần (ghi nội dung hướnệ dẫn vào phía sau giấy khai đăng kỷ xe, kỷ 
ghi rõ họ tên và chịu trách nhiệm về hưởng dẫn đổ) cho chủ xe hoàn thiện hồ sơ 
theo quy định.

Trường hợp hồ sơ sang tên xe đầy đủ theo quy định: cấp  giấy hẹn cho chủ 
xe; Thu lệ phí đăng ký xe; Trả biển số xe; Hướng dẫn chủ xe kẻ biển số, tải trọng, 
tự trọng, tên chủ xe đối với các loại xe ô tô theo quy định.

Bước 3: Thu giấy hẹn, trả giấy chứng nhận đãng ký xe cho chủ xe.

- Cách thửc thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Cục Cảnh sát giao thông địa 
chỉ tầng 1 số 112 Lê Duẩn, phương Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành pho Hà 
Nội. Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 (giờ hành chính).

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

a) Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu).

b) Chứng từ lệ phí trước bạ.

c) Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe.

d) Giấy chứng nhận đăng ký xe; biển 4 sổ hoặc khác hệ biển.

đ) Giấy tờ của chủ xe.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thời hạn giải quyết: Đãng kỷ sang tên thì giữ nguyên biển số cũ (trừ biển 
loại 3, 4 sổ hoặc khác hệ biển thì nộp lại biển so để đổi sang biến 5 sổ theo quy 
định); cấp giấy chứng nhận đãng ký xẹ thì thời hạn hoàn thành thủ tục không quá 2 
ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
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- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Xe đã đãng ký tại Cục cảnh sát 
giao thông, nay chuyển quyền sờ hữu cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền 
đãng ký xe tại Cục Cảnh sát giao thông (xe của Bộ Công an và xe ô tô của cơ quan 
đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và người nước ngoài làm 
việc ừong cơ quan, tổ chức đó; xe ô tô của các cơ quan, tổ chức quy đinh tại Phu 
lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 64/2017/TT-BCẢ ngày 28/12/2017 cùa 
Bộ trưởng Bộ Công an sửa đẩi, bẻ sưng một sổ điều của Thông tư sẻ 15/20Ỉ4/ĨT- 
BCÂ ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an qvy định đăng hỷ xe).

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát giao thông.

- Kết quả thực hiên thủ tục hành chính: cấp  biển số xe (trường hợp biển 
3, 4 số đổi sang biển 5 số), giấỵ chứng nhận đăng ký xe.

- Lệ phí: Thu theo Thông tư sể 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ' 
Tài chỉnh quy định mức thụ, chế độ thu, nộp, quản lý  ỉệ phỉ đằng hỷ, cấp biển số 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Riêng xe ô tô cùa cơ quan đại diện 
ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và người nước ngoài làm việc 
trong cơ quan, tổ chức đó không thu lệ phí đăng ký, cấp biển số xe.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy khai đăng, ký xe (mẫu số 02 ban hành 
kèm Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy đinh đăng ký xe).

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).

+ Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định đăng ký xe.

+ Thông tư sỗ 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đổi, bẻ sung một sổ điều của Thông tư số Ỉ5/2014/TT-BCA ngày 
04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định đẵng hỷ xe.

+ Thông tư số 41/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định quy trình đãng hý xe.

+ Thông tư sẩ 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chỉnh quy 
định mực thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phỉ đăng ký, cấp biển sỗ phương tiện 
giao thông cơ giới đường bộ.

3. Thủ tục: Sang tên, dỉ chuyển xe đi tỉnh, thành phố khác tại Cục 
Cảnh sát giao thông, Bộ Công an

- Trình tư thưc hiên:■ * •
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị sang tên, di chuyển tại bộ phận tiếp nhận và trả 
kêt quả Cục Cảnh sát giao thông, tầng 1, số 112 Lê Đuẩn, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Cán bộ tiếp nhận
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Kiểm tra giấy tờ của chủ xe, tiếp nhận hai giấy khai sang tên, di chuyển và 
hồ sơ sang tên, di chuyển xe.

- - -----Thu hồi biển số,-giấỵ-chứng nhận-đãỉig-ký xe.— -------- —  - ;

Đối chiếu kỹ giữa giấy chứng nhận đãng ký xe với chứng từ chuyển 
nhượng xe.

Bổ sung nội dung thay đổi xe sang tên, di chuyển vào máy vi tính, in 02 Phiếu 
sang tên di chuyển và giấy đãng ký xe tạm thời (nếu chủ xe có. yêu cầu).

Cắt góc vào phía trên bên phải, mặt trước giấy chứng nhận đãng ký xe.

Niêm phong hồ sơ gốc có đóng dấu giáp lai. Riêng phiếu sang tên di 
chuyển, giấy khai sang tên di chuyển, giấy chứng nhận đãng ký xe và chứng từ 
chuyển nhượng xe ghim vào phía ngoài túi đựng hồ sơ gốc đã được niêm phong.

Bước 3: Trả phiếu sang tên, di chuyển, giấy khai sang tên di chuyển kèm 
theo hồ sơ gốc cho chủ xe và cấp giấy chứng nhận đãng ký xe tạm thời, hướng 
dẫn chủ xe dán biển số tạm thời thẹo quy định (nếu có).

- Cách thửc thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Cục Cảnh sát giao thông địa 
chỉ tầng 1 số 112 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội. Thòi gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 (giờ hành chính).

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

a) 02 Giấy khai sang tên di chuyển xe (theo mẫu).

b) Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe.

c) Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

d) Giấy tờ  của người mua, được điều chuyển, cho, tặng xe.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thời hạn giải quyết: Không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ 
hợp lệ.

- Đối tương thưc hiên thủ tục hành chính: Xe đã đãng ký tại Cục Cảnh 
sát giao thông nay sang tên di chuyên vê Công an địa phương đãng ký.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát giao thông.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: cấp  hồ sơ xe sang tên di chuyển 
cho chủ xe.

- Lệ phí: Không thu lệ phí.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy khai sang tên di chuyển xe (mẫu số 04 
ban hành kèm Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Công an quy định đãng ký xe).

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).
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+ Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy đinh đăng ký xe.

+ Thông tư sỗ 64/2017/TT-BCÁ ngày 28/12/2017 cùa Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đoi, bể sung một số điều của Thông tư so 15/2014/TT’BCA ngày 
04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định đăng ký xe.

+ Thông tư sỗ 41/20Ỉ6/TT-BCA ngậy 12/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định quy trình đãng kỷ xe.

+ Thông tư sổ 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chỉnh quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản ĩý ỉệ phí đăng kỷ, cấp biển số phương tiện 
giao thông cơ giới đường bộ.

4. Thủ tục: Đăng hý xe từ  Công an địa phương chuyển đến C.ục Cảnh 
sát giao thông, Bộ Công an

- T rình tự  thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định củã pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp biển số xe tại bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả Cục Cảnh sát giao thông, tầng 1, số 112 Lê Duẩn, phường Cửa 
Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ:

Kiểm tra giấy tờ của chủ xe;

Kiểm tra thực tế xe;

Kiểm tra hồ sơ đăng ký xe và cấp biển số xe;

Kiểm tra, đối chiếu giấy tờ của chủ xe, giấy khai đãng ký xe với cầc giấy tờ 
của xe (chứng từ chuyên quyên sở hữu xe, lệ phí trước bạ và chứng từ nguồn gôc 
xe) theo quy định.

Nếu hồ sơ đãng ký xe không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể, 
đầy đủ một ỉần (ghi nội dung hưởng dẫn vào phía sau giấy khai đăng ký xe, ký 
ghi rõ họ tên và chịu trách nhiệm về hướng dẫn đó) cho chủ xe hoàn thiện hồ sơ 
theo quy định.

Trường hợp hồ sơ đãng ký xe đầy đủ theo quy định: cấp giấy hẹn cho chủ 
xe; thu lệ phí đãng ký xe; trả biên sô xe.

Bước 3: Thu giấy hẹn, trả giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Cục Cảnh sát giao thông địa 
chỉ tầng 1 số 112 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội. Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 (giờ hành chính).

- Thành phần, số lượng hằ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

a) Giấy khai đãng ký xe (theo mẫu).

b) Chứng từ lệ phi trước bạ.
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c) Giấy khai sang tên, di chuyển xe.

d) Phiếu sang tên di chuyển kèm theo chứng từ chuyển quyền sở hữu xe và
hồ sơ-gốG cửarXe^-------------  -  - — — -— —- " - 7 — — ~ T Í : ~ 'T “ r

đ) Giấy tờ của chủ xe.
+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thời hạn giải quyết: cấp ngay biển số sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký 
xe hợp lệ; cấp giấy chứng nhận đãng ký xe thi thời hạn hoàn thành thủ tục không 
quá 2 ngày làm việc, kê từ ngày nhận hô sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Xe của Bộ Công an và xe ô tô
của cơ quan dại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và người nước 
ngoài làm việc trong cơ quan, tổ chức đó; xe ô tô của các cơ quan, tổ chức quy đỉnh 
tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thong tư sổ 64/2017/ĨT-BCA ngày 28/12/2017 
của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, hể sung một số điều của Thông tư sổ 
15/20Ỉ4/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Cổng an quy định đăng kỷ xe.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát giao thông.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: cấp  biển số xe và giấy chứng nhận 
đãng ký xe.

- Lệ phí: Thu theo Thông tư sể  229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ' 
Tài chỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phỉ đăng kỷ, cấp biến số 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Riêng xe ô tô của cơ quan đại diện 
ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và ngươi nước ngoài làm việc 
trong cơ quan, to chức đó không thu lệ phí đãng ký, cấp biển số xe.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 
15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định đăng ký xe).

+ Giấy khai sang tên, di chuyển xe (mẫu số 04 ban hành kèm Thông tư số 
15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định đãng ký xe).

- Căn cứ pháp ỉý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).

+ Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định đăng ký xe.

+ Thông tư sẩ 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư sẩ Ỉ5/20Ỉ4/TT-BCA ngày 
04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định đăng kỷ xe.

+ Thông tư sỗ 41/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định quy trình đãng ký xe.

+ Thông tư số 229/20ỉ6/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chỉnh quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản ỉỷ lệ phỉ đãng kỷ, cấp biển số phương tiện 
giao thông cơ giới đường bộ.
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5. Thủ tục: Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, bỉển số xe

- T rình  tư  thưc hiên:* * •

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của píĩáp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị đổi, cấp lại giấy chứng nhận đănẸ ký xe, biển 
sô xe tại bộ phận tiêp nhận và trả kêt quả Cục Cảnh sát giao thông, tâng 1, số 112 
Lê Duẩn, phường Cửạ Nam, quận H oàn Kiếm , Thành phố H à  Nội.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ:

Kiểm ừ a  giấy tờ của chủ xe; giấy khai đãng ký x e ; thu lại chứng nhận 
đãng ký xe (đổi íại chứng nhận đăng ký), biển số xe (đổi lại biển số).

Kiểm ừa thực tế xe (đối với xe cải tạo, thay đổi màu son, xe quảng cáo).

Nếu hồ sơ đăng ký xe không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể, 
đầy đủ một ỉần (ghi nội dung hướng dẫn vào phía sau giấy khai đãng hỷ xe, ký 
ghi rõ họ tên và chịu trách nhiệm về hưởng dẫn đỏ) cho chủ xe hoàn thiện hồ sơ 
theo quy định.

Trường hợp hồ sơ đãng ký xe đầy đủ theo quy định: cấp  giấy hẹn cho chủ xe.

Bước 3: Thu gịấy hẹn, trả giấy chứng nhận đãng ký xe, biển số xe cho chủ xe.

- Cách thửc thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Cục Cảnh sát giao thông địa 
chỉ tầng 1 số 112 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội. Thòi gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 (giờ hành chính).

- T hành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phàn hồ sơ:

a) Giấy khai đãng ký xe (theo mẫu).

b) Giấy tờ của chủ xe.

c) Nộp lại Giấy chứng nhận đãng ký xe (trường họp đổi lại đăng ký xe) 
hoặc nộp lại biển số (trường họp đổi lại biển số xe).

d) Trường họp xe của cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế và nhân 
viên nước ngoài phải có thểm: Giấy giới thiệu của Cục Lễ tân nhà nước (đối với cơ 
quan đại diện ngoại giao và cơ quan đại diện tồ chức quốc tế) hoăc Sở Ngoai vu 
(đối với cơ quan iãnh sự); công hàm của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh 
sự, cơ quan đại diện tô chức quôc tế; đối với nhân viên nước ngoài phải xuất trình 
Chứng minh thư ngoại giao hoặc Chứng minh thư công vụ (còn giá trị sử dụng).

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thòi hạn giải quyết:

+ Cấp ngay biển số sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Trường họp phải chờ 
sản xuất biển số thì thời gian cấp, đồi lại không quá 7 ngày làm việc kể, từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe thì thời gian hoàn thành không quá 2 
ngày làm việc kê từ ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ. .
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- Đối tương thưc hiên thủ tục hành chính: Xe của Bộ Công an và xe ô tô
của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và người nước 
ngoải lảm việc trong cơ quan, tồ chức đỏ, xe của các cơ quan., tô chức quy định tại 
Phụ'lục số 01 ban hành kkmửiQoThôngtưsỗ 64/20T7/TT-BCÁ ngây28/T2/2017 
của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bể sung một so điều của Thông tư so 
15/2014/TĨ-BCA ngày 04/4/2014 cùa Bộ trương Bộ Công an quy định đãng hỷ xe.

- Cơ quan thực hiện thủ  tục hành chính: Cục Cảnh sát giao thông.

- Kết quả thực hiện thủ  tục hành chính: cấp  biển số xe, giấy chứng nhận 
đãng ký xe.

- Lệ phí: Thu theo Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 cùa Bộ' 
Tài chỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phỉ đăng hỷ, cấp biển số 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Riêng xe ô tô của cơ quan đại diện 
ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quôc tê và người nước ngoài làm việc 
trong cơ quan, to chức đó không thu lệ phí đãng ký, cấp biển số xe.

- Tên m ẫu đơn, mẫu tờ  khai: Giấy khai đãng ký xe Giấy khai đãng ký xe 
(mẫu số 02 ban hành kèm Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ 
trưởng Bộ Công an quy định đãng ký xe). .

- Căn cứ pháp ỉỷ của thủ  tục hành chính:

+ Luật Giao thông đường bộ (Luật sổ 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).

4- Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định đăng ký xe.

+ Thông tư sổ 64/20177TT-BCA ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đỗi, bể sung một sỗ điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 
04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định đăng kỷ xe.

+ Thông tư số 41/2Ọ16/TT-BCA ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định quy trình đăng hỷ xe.

+ Thông tư sỗ 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phỉ đãng hỷ, cấp biển so phương tiện 
giao thông cơ giới đường bộ.

6. Thủ tục: c ấ p  lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

- T rình tự  thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị đổi, cấp lại giấy chứng nhận đãng ký xe, biển 
số xe tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Cục Cảnh sát giao thông, tầng 1, số 112 
Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ:

Kiểm tra giấy tờ của chủ xe; giấy khai đãng ký xe. Thũ lại chứng nhận 
đãng ký xe (đổi lại chứng nhận đăng ký), biển số xe (đồi lại biển số).
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Kiểm t a  thực tế xe (đối vói xe cải tạo, thay đổi màu S0Ĩ1, xe quảng cáo). Nếu hồ 
sơ đăng ký xe chưa đầy đủ theo quy định thi hưóng dẫn cho chủ xe hoàn thiện hồ 
sơ theo quy định. Trường hợp hô sơ đăng ký xe đầy đủ theo quy định: cấp  giấy 
hẹn cho chủ xe.

Bước 3: Thu giấy hẹn, trả giấy chứng nhận đãng ký xe, biển số xe cho chủ xe.

- Cách thửc thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Cục Cảnh sát giao thông địa 
chỉ tâng 1 số 112 Lế Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội. Thời gian: Từ thứ 2 đén thứ 6 (giờ hành chính).

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

a) Giấy khai đãng ký xe (theo mẫu).

b) Giấy tờ của chủ xe.

Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đãng ký xe, biển số xe củạ cơ quan đại 
diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế và nhân viên 
nước ngoài, phải có:

Giấy giới thiệu của Cục Lễ tân Nhà nước (đốỉ với cơ quan đại diện ngoại 
giao và cơ quan đại diện tổ chức quốc tế) hoặc Sở Ngoại vụ (đối với cơ quan lãnh 
sự). Công hàm của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện 
tổ chức quốc tế. Đối với nhân viên nước ngoài phải xuất trình Chứng minh thư 
ngoại giao hoặc Chứng minh thư công vụ (còn giá trị sử dụng)-

Khi cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe thì giữ nguyên biển số. 
Trường họp xe đang sừ dụng biển 3 số hoặc 4 số hoặc khác hệ biển thì đổi sang 
biến 5 số theo quy định. Trường họp xe đã đãng ký, cấp biển số nhung chủ xe đã 
làm thủ tục sang tên, di chuyển đi địa phương khác, nay chủ xe đề nghị đăng ký 
lại nguyên chủ thi giải quyết đãng ký lại và giữ nguyên biển số cũ; trường họp 
biển số cũ là biển 3 số hoặc 4 số hoặc khác hệ biển thi cấp đổi sang biển 5 số theo 
quy định.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thòi hạn giải quyết: Trường họp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe bị 
mất thì thời gian xác minh và hoàn thành thủ tục không quá 30 ngày, kể từ ngày 
nhận hô sơ họp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Xe của Bộ Công an và xe ô tô 
của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và người nước 
ngoài làm việc trong cơ quan, tổ chức đó, xe của các cơ quan, tổ chức quy định tại 
Phụ lục số 01 bân hành kèm theo Thông tư số 64/2017/ĨT-BCÂ ngậy 28/12/2017' 
của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đối, bổ sung một số điều của Thông tư số 
15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định đãng kỷ xe.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát giao thông.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: cấp  biển số xe, giấy chứng nhận 
đãng ký xe.
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-L ệ  phí: Thu theo Thông tư sổ 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ' 
Tài chỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phỉ đãng hỷ, cấp biển số 
phương tiện- giao thông cơ giới đường bộ, Riêng xe ỏ tô của cơ quan đại diện 
ngoạTgiaơ, cơ-quan đại diệircủa-tô chức quôc tê và“người_nước ngoài làm việc 
trong c a  quan, tổ  chức đó không thu lệ phí đăng ký, cấp biển số xe.

- Tền m ẫu đơn, m ẫu tờ  khai: Giấy khai đãng ký xe (mẫu số 02 ban hành 
kèm Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy định đãng ký xe).

- Căn cứ  pháp ỉỷ của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).

+ .Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định đãng ký xe.

+ Thông tư số 64/20ỉ  7/TT-BCA ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số Ỉ5/20Ỉ4/TT-BCA ngày 
04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định đãng ký xe.

+ Thông tư sỗ 4Ỉ/2016/TT-BCÂ ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định quy trình đãng kỷ xe.

+ Thông tư'Sỗ 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chỉnh quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phỉ đãng kỷ, cấp biển số phương tiện 
giao thông cơ giới đường bộ.

7. Thủ tục: Đăng ký xe tạm  thời

- T rình tư  thưc hiên:• • •

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị đăng ký xe tạm thời tại bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả Cục Cảnh sát giao thông, tầng 1, số 112 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra giấy tờ của chủ xe, Giấy khai đãng ký xe, 
đối chiếu bản chính hồ sơ xe với bản photocopy.

Bước 3: cấp  giấy chứng nhận đãng ký, biển số tạm thời.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Cục Cảnh sát giao thông địa 
chỉ tạng 1 số 112 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội. Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 (giờ hành chính).

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

a) Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu).

b) Bản sao hồ sơ của xe theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 
15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ Cong an.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
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- Thời hạn giải quỵết: cấp ngay biển số tạm thòi và giấy chứng nhận 
đãng ký xe tạm thời trong ngày.

- Đối tượng thực hiện thũ tục hành chính; Các loại xẹ phẩị đăng ký tạm 
thời theo quy đĩnh tại Điều 16 Thong tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/20*14 
của Bộ Công an và phảỉ thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm 
theo Thông  ̂tư sổ 64/20ỉ  7/TT-BCA ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCÁ ngày 04/4/2014 
của Bộ trưởng Bộ Công an quy định đãng kỷ xe.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát giao thông.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: cấp biển số tạm thời và giấy 
chứng nhận đãng ký xe tạm thời.

- Lệ phí: Thu theo Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ' 
Tài chỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản ỉý ỉệ phỉ đãng kỷ, cấp biển so 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

“ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy khai đãng ký xe (mẫu số 02 bân hành 
kèm Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy đinh đãng ký xe.)

“ Căn cứ pháp ỉý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).

+ Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định đăng ký xe.

+ Thông tư sỗ 64/2017/TĨ-BCÁ ngay 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đoi, bổ sung một so điều của Thông tư số ỉ 5/2014/TT-BCA ngày 
04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định đãng kỷ xe.

+ Thông tư số 4Ỉ/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định quy trình đãng kỷ xe.

+ Thông tư số 229/20ỉ6/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tai chỉnh quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản ỉỷ ỉệ phỉ đăng kỹ, cấp biển số phương tiện 
giao thông cơ giới đường bộ.

8. Thủ tục: Thu hồi gỉấy chứng nhận đăng kỷ xe, bỉển sổ xe

- Trình tư thưc hiên:* * •

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đãng ký xe, biển số xe 
tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Cục Cảnh sát giao thông, tầng 1, số 112 Lế 
Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra giấy tờ của chủ xe, tiệp nhận Giấy khai thu hồi 
đãng ký, biển số xe. Thu biển số và giấy chứng nhận đãng ký xe, in giấy hẹn.

Bước 3: Làm thủ tục thu hồi đãng ký, biển số để tái xuất hoặc chuyển 
nhượng tại Việt Nam; xe dự án được miễn thuế nhập khẩu nay chuyển nhượng
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sang mục đích khác; xe đãng ký tại các khu kinh tế - thương mại khi tái xuất hoặc 
chuyển nhượng vào Việt Nam. Trả giấy chứng nhận thu hồi đãng ký, biển số xe 
chqchủ xe^____________ ____ _______ _____ ____ __

“  - Cách thửc thựchiện: TrựíTtiếp tả ĩ trụ^sở^Cục Cảnh sẫt gỉao thống địa 
chỉ tàng 1 số 112 Lê Duẩn, phường Cửa Nam , quận H oàn Kiếm, thành phố H à 
Nội. Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 (giờ hành chính).

- Thành phần, sổ lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

a) Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe.

b) Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Trường hợp mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe thì phải có 
đơn trình báo và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật (đối vói cá nhân) và 
công văn đề nghị (đối với tổ chức);

c) Giấy tờ của chủ xe.

, Đối với xẹ của cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế và cá nhân 
người nước ngoài lám việc trong cơ quan, tổ chức này, cần có giấy giới thiệu của 
Cục Lễ tân nhà nước.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thòi hạn giải quyết: Không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ 
họp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các loại xe đã đăng ký tại 
Cục Cảnh sát giao thông (xe theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 15/2014/TT- 
BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ Công an và khoản 4 Điều ỉ  Thông tư sổ 
64/2017/TT-BCA' ngày 28/12/2017 của Bộ Công an sửa đẩỉ, bể sung một số điều 
của Thông tư sổ ỉ 5/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy định đãng hỷ xe).

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát giao thông.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: cấp giấy chứng nhận thu hồi đãng 
ký, biển số.

- Lệ phí: Không thu lệ phí.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe (mẫu 
số 05 ban hành kèm theo Thông' tư sể  64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Công an sửa đối, bổ sung một sổ điều của Thông tư số 15/2014/TT- 
BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định đãng kỷ xe).

- Căn cứ pháp ỉỷ của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).

+ Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy đinh đăng ký xe.
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+ Thông tư sẳ 64/2017/TT-BCA ngày 28/ỉ 2/2017 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư so 15/2014/TT-BCA ngày 
Ồ4/4/20Ỉ4 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định đăng kỷ xe.

+ Thông tư sổ 41/2016/TT-BCÁ ngày Ỉ2/10/2Q16 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định quy trình đăng kỹ xe.

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẮP TỈNH
1. Thủ tục: Đăng ký, cấp biển số xe

- Trình tự  thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghi tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trụ sở 
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc 
các diêm đăng ký xe của Phòng.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra giấy tờ của chủ xe, hướng dẫn chủ xe viết 
Giấy khai đăng ký xe theo mẫu quy đinh; kiểm tra thực tế xe; trực tiếp đối chiếu 
nội dung ứong Giấy khai đãng ký xe với thực tế của xe về nhãn hiệu, loại xe, số 
máy, sô khung, màu sơn, sô chỗ ngồi, tải ừọng và các thông số kỹ thuật khác của 
xe; cà số máy, số khung và ký đè lên bản cà số máy, số khung, ghi rõ họ,-tên của 
cán bộ làm nhiệm vụ kiểm ừa thực tế của xe, ngày, tháng, nãm kiểm tra xe. Xe 
được cơ quan Hải quan xác nhận có số khung, không có số máy mà chỉ có số 
VIN (ở kính phía trước của xe) thi lấy số VIN thay thế cho số máy, trường họp 
cơ quan Hải quan xác nhận chỉ có số VIN không có số khung, số máy thì cơ quan 
đăng ký xe chụp ảnh số VIN để lưu trong hồ sơ và lấy số VIN thay thế cho số 
khung, sô máy.

Tiến hành kiểm tra các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
theo quy định đối với ô tô, xe máy chuyên dùng của lực lượng Công an nhân dân.

Kiểm ừa hồ sơ đãng ký xe và cấp biển số xe

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe; kiểm tra, đối chiếu giấy tờ của chủ xe, giấy 
khai đãng ký xe với cạc giấy tờ của xe (chứng từ chuyển nhượng xe, lệ phí trước 
bạ và chứng từ nguồn gốc xe) theo quy định.

Nếu hồ sơ đăng ký xe không đầy đủ theo quy định thì hưởng dẫn cụ thể\ 
đầy đủ một lần (ghi nội dung hướnạ dẫn vảo phía sau giấy khai đãng ký xe, kỷ 
ghi rõ họ tên và chịu trách nhiệm vê hướng dân đỏ) cho chủ xe hoàn thiện hô sơ 
theo quy định.

Trường họp hồ sơ đăng ký xe đầy đủ theo quy đinh: cấp  giấy hẹn cho chủ 
xe; Thu lệ phí đãng kỵ xe; Trả biển số xe; Hướng dẫn chủ xe kẻ biển số, tải trọng, 
tự trọng, tên chủ xe đôi với các loại xe ô tô theo quy đinh.

Bước 3: Thu giấy hẹn, trả giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe và 
hướng dẫn chủ xe đến cơ quan bảo hiểm mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của 
chủ xe cơ giới theo quy định.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông
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Công an .tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc các điểm đăng ký xe của 
Phòng. Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 (theo quy định của Thủ tướng Chính phủ).

- — -— Thành-phầny số-ỉượng hồ sơ;------------------  -------------

+ Thành phần hồ sơ:
a) Giấy khai đăng ký xe.

b) Chứng từ chuyển quyền sở hữu của xe.

c) Chứng từ lệ phí trước bạ.

d) Chứng từ nguồn gốc của xe.

đ) Giấy tò  của chủ xe.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thòi hạn giải quyết: cấp ngay biển số sau khi tiếp nhận hồ sơ đãng ký 
xe hợp lệ; câp giây chứng nhận đãng ký xe thì thòi hạn hoàn thành thủ tục không 
quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+ Xe ô tô, máy kéo, rơ moóc, sơ mi rơ moóc; mô tô có dung tích xi lanh từ 
175cm3 trở lên hoặc xe có quyết định tịch thu của cơ quan nhà nước có thầm 
quyền và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân trong nước và-nưởc ngoài, kể cả xe quân đội làm kinh tế có trụ sơ hoặc cư 
trú tại địa phương.

+ Mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe có kết cấu tương tự mô tổ, xe gắn 
máy, xe máy điện của cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ 
chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương và tổ chức, cá nhân có trụ 
sở hoặc cư trú tại quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi Phòng Cảnh sát giao 
thông đặt trụ sở.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Cảnh sát giao thông 
Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương..

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: cấp biển số xe và giấy chứng 
nhận đáng ký xe.

- Lệ phí: Thu theo Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ 
Tài chính quỵ định mức thu, chế độ thu, nộp, quản ỉỷ ỉệ phỉ đãng kỷ, cấp biển số 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 02 ban hành 
kèm Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy định đãng ký xe).

- Căn cứ pháp ỉý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).

+ Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định đăng ký xe.
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+ Thông tư số 41/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định quy trình đãng kỷ xe.

+ Thông tư Sổ 64/20Ĩ7/TT-BCA ngày 28/12/2017 cửa Bộ trưởng Bộ Cong ' 
an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư so Ỉ5/20Ỉ4/TT-BCA ngày 
04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định đãng kỷ xe.

+ Thông tư số 229/20Ỉ6/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thụ, chế độ thu, nộp, quản ỉý ỉệ ph ỉ đãng ký, cấp biển số phương tiện 
giao thông cơ giới đường bộ.

2. Thủ tục: Đăng kỷ sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ưong tại Công an cấp tỉnh

- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy đinh của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị tại bộ phận tiếp nhận và ừả kết quả trụ sở 
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc 
các điểm đãng ký xe của Phòng.

Cán bộ tiếp nhận: Kiểm tra giấy tờ của chủ xe; kiểm ừ a đối chiếu bản cà số 
máy, số khung dán trong Giấy khai đãng ký xe với thực tế xe; kiểm tra hồ sơ 
đăng ký xe và cấp biển số xe.

Nếu hồ sơ đăng ký xe không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể, 
đay đủ một lần (ghi nội dung hưởng dẫn vào phía sau giấy khai đăng kỳ xe, kỷ 
ghi rồ họ tên và chịu trách nhiệm về hướng dẫn đó) cho chủ xe hoàn thiện hồ sơ 
theo quy định.

Trường hợp hồ sơ đãng ký xe đầy đủ theo quy định: cấp giấy hẹn cho chủ 
xe; Thu lệ phí đãng ký xe; Trả biển số xe; Hướng dẫn chủ xe kẻ biển số, 'tải trọng, 
tự ừọng, tến chủ xe đối với các loại xe ô tô theo quy định.

Bước 3: Thu giấy hẹn, trặ giấy chứng nhận đãng ký xe cho chủ xe.

“ Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông 
Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ượng hoặc các điểm đãng ký xe của 
Phòng. Thòi gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 (theo quy định của Thủ tướng Chính phủ).

- Thành phần, sổ lượng hồ sợ:

+ Thành phần hồ sơ:

a) Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu).

b) Chứng từ lệ phí trước bạ.

c) Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe.

d) Giấy tờ của chủ xe.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thòi hạn giải quyết: cấp ngay biển số sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký 
xe hợp lệ; Giấy chứng nhận đãng ký xe thi thòi hạn hoàn thành thủ tục không quá 
2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ họp lệ.
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- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Xe đã được đăng ký tại Phòng 
Cảnh sát giao thông, nay sang tên cho chủ xe tại tỉnh đó.

—-----Cơ quan thực hiện thũ tục hành chính ỉ Phồng-Cảnh sát giao thông.

- Ket quả thực hiện thủ tục hành chính: cấp  biển số xe (trường hợp biển 
3, 4 số hoặc khác hệ hiển thì nộp ỉạỉ hiển số để đổi sang biển 5 số theo quy định) 
và cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe mới.

- Lệ phí: Thu theo Thông tư sổ 229/20Ĩ6/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ 
Tài chỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản ỉý ỉệ phỉ đăng kỷ, cấp hiển sỗ 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy khai đãng ký xe (mẫu số 02 ban hành 
kèm Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy định đăng ký xe).

- Căn cử pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).

+ Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định đãng ký xe.

+ Thông tư sổ 41/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định quy trình đãng kỷ xe.

+ Thông tư số 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đồỉ, bổ sung một số điều của Thông tư sỗ Ỉ5/2014/TT-BCA ngày 
04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định đãng kỷ xe.

+ Thông tư sổ 229/2016/TT-BTC ngày ỉ  1/11/2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản ỉý ỉệ phỉ đăng kỷ, cấp biển số phương tiện 
giao thông cơ giới đường bộ.

3. Thủ tục: Sang tên, di chuyển xe đỉ tình, thành phố trưc thuôc trung 
ương khác tại Công an cấp tỉnh

- Trình tư thưc hiên:• • •

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trụ sở 
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành pho trực thuộc Trung ương hoặc 
các điêm đãng ký xe của Phòng.

Cán bộ tiếp nhận: Kiểm tra giấy tờ của chủ xe, tiếp nhận hai giấy khai sang 
tên, di chuyển và hồ sơ sang tên, di chuyển. Thu hồi biển số, giấy chứng nhận 
đăng ký xe. Đối chiếu kỹ giữa giấy chứng nhận đãng ký xe vói chứng từ chuyển 
nhượng xe. Bổ sung nội dung thay đổi xe sang tên, di chuyển vào máy vi tính, in 
02 Phiếu sang tên di chuyển và giấy đãng ký xe tạm thời (nếu chủ xe có yêu cầu). 
Cắt góc vào phía trên bên phải, mặt trước giấy chứng nhận đăng ký xe.

Niêm phong hồ sơ gốc có đóng dấu giáp lai. Riêng phiếu sang tên di 
chuyển, giấy khai sang tên di chuyển, giấy chứng nhận đãng ký xe và chứng từ 
chuyển nhượng xe ghim vào phía ngoài tui đựng hồ sơ đã được niêm phong.
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Bước 3: Trả phiếu sang tên, di chuyển, giấy khai sang tên di chuyển kèm 
theo hô sơ gôc cho chủ xe và cấp gỉấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời, hướng 
dẫn chủ xe dán biển số tạm thời theo quy đinh (nếu có).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông 
Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc các điểm đãng ký xe của 
Phòng. Thòi gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 (theo quy định của Thủ tướng Chính phủ).

“ Thành phần số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

a) 02 Giấy khai sang tên di chuyển xe (theo mẫu).

b) Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe.

c) Giấy chứng nhận đãng ký xe, biển số xe.

d) Giấy tờ của người mua, được điều chuyển, cho, tặng xe.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thòi hạn giải quyết: Không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ 
hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Xe đã được đăng ký tại Phòng Cảnh sát giao thông, nay sang tên di chuyển 
cho chù mới ở tỉnh khác.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hấnh chính: Phòng Cảnh sát giao thông 
Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp hồ sớ xe sang tên di chuyển 
cho chủ xe.

- Lệ phí: Không thũ lệ phí.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy khai sang tên di chuyển xe (mẫu số 04 
ban hành kèm Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Công an quy định đăng ký xe).

- Căn cứ pháp ỉỷ của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).

+ Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định đãng ký xe.

+ Thong tư sỗ 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đổi, bể sung một sổ điều của Thông tư sỗ 15/20Ỉ4/TT-BCA ngày 
04/4/2014 của Bộ trượng Bộ Công an quy định đãng kỷ xe.

+ Thống tư số 41/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định quy trình đăng kỷ xe.

+ Thông tư sổ 64/20177TT-BCA ngày 28/12/2017 cùa Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đoi, bo sung một so điều của Thông tư số Ỉ5/2014/TT-BCA ngày 
04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định đãng ký xe.
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+ Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/ĨỈ/20Ỉ6 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản ỉỷ lệ phỉ đãng kỷ, cấp biển sỗ phương tiện 
giao thông cơ giới đường bộ ._____________________ ___________ ___

4. Thu tụcT Đẵng ký xe từ tĩnh khác chuyên đen tại Cong an cấp tình

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trụ sở 
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc 
các điểm đăng ký xe của Phòng.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra giấy tờ của chủ xe; kiểm tra thực tế xe; 
kiểm tra hồ sơ đãng ký xe và cấp biển số xe.

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe; kiểm tra, đối chiếu giấy tờ của chủ xe, giấy 
khai đăng ký xe với các giấy tờ của xe (chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, lệ phí 
trước bạ và chứng từ nguồn gốc xe) theo quy định.

Nếu hồ sơ đăng ký xe chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cho chủ xe 
hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Trường họp hồ sơ đăng ký xe đầy đủ theo quy đinh: cấp  giấy hẹn cho chủ 
xe; thu lệ phí đăng ký xe; trả biển số xe.

Bước 3: Thu giấy hẹn, ừ ả giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông 
Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc các điểm đăng ký xe của 
Phòng. Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 (theo quy định của Thủ tướng Chính phủ).

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

a) Giấy khai đãng ký xe (theo mẫu).

b) Chứng từ lệ phí trước bạ.

c) Giấy khai sang tên, di chuyển xe.

d) Phiếu sang tên di chuyển kèm theo chứng từ chuyển quyền sở hữu xe và 
hồ sơ gốc của xe.

đ) Giấy tờ  của chủ xe.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thời hạn giải quyết: cấp  ngay biển số sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký 
xe hợp lệ; Giấy chứng nhận đăng ký xe thi thời hạn hoàn thành thủ tục không quá 
2 ngày làm việc, kể từ ngảy nhận hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Xe đã đăng ký từ tỉnh khác 
chuyển đến cho chủ xe tại địa phương.

- Cơ quan thực' hiện thủ tục hành chính: Phòng Cảnh sát giao thông 
Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
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- K ết quả thực hiện thủ  tục hành chính: cấp  biển số xe, giấy chứng nhận 
đăng ký xe.

- L ệp h í: Thú theo Thông tư so 229/201 6/TT-BTC ngấy ll/ĨT/2ỮL6cũaBộ) 
Tài chỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản ỉý ỉệ phỉ đãng ký, cấp biển số 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai: Giấy khai đãng ký xe (mẫu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư sô 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định đãng ký xe).

- Căn cứ pháp ỉý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).

+ Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ. Công 
an quy định đăng ký xe.

+ Thông tư sổ 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư sổ 15/2014/TT-BCÁ ngày 
04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định đãng kỷ xe.

+ Thông tư số 41/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định quy trình đăng kỷ xe.

+ Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chỉnh quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quàn ỉỷ ỉệ phí đãng kỷ, cấp biển so phương tiện 
giao thông cơ giới đường bộ.

5. Thủ tục: Đổi giấy chửng nhân đăng ký xe, biền số xe tai Công an 
cấp tỉnh

“ T rình tư  thưc hiên:• • •

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy đinh của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trụ sở 
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc 
các điêm đãng ký xe của Phòng.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Kiểm ừ a giấy tờ của chủ xe; giấy khai đãng ký xe. 
Thu lại chứng nhận đãng ký xe (đổi lại chứng nhận đăng ký), biển số xe (đổi lại 
biển số). Kiểm tra thực tế xe (đối vói xe cải tạo, thay đổi màu sơn, xe quảng cáo).

Nếu hồ sơ đãng ký xe không đầy đủ theo quy định thi hướng dẫn cụ thể, 
đáy đủ một lần (ghi nội dung hướng dẫn vào phỉa sau giấy khai đẵng kỷ xe, ký 
ghi rõ họ tên và chịu trách nhiệm về hướng dẫn đó) cho chủ xe hoàn thiện hồ sơ 
theo quy định.

Trường hợp hồ sơ đãng ký xe đầy đủ theo quy định: Cấp giấy hẹn cho chủ xe.

Bước 3: Thu giấy hẹn, trả giấy chứng nhận đãng ký xe, biển số xe cho chủ xe.

- Cách thửc thực hiện: Trực tiếp tại trụ sờ Phòng Cảnh sát giao thông 
Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc các điểm đăng ký xe của 
Phòng. Thời giah: Từ thứ 2 đến thứ 7 (theo quy định của Thủ tướng Chính phủ).
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- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:
- a)~ Giấy khaiđăngky xe (theo ZZZZZHIZIZ_”T_”"~'JT"ZZZr

b) G iấy tờ  của chủ xe.

c) Nộp lại giấy chứng nhận đăng ký xe (trường hợp đổi lại đãng ký xe) 
hoặc nộp lại biển số (trường họp đồi 'lại biển số xe).

Trường hợp xe của cơ quah lãnh sự, tổ chức quốc tế, nhân viên nước ngoài 
làm việc tổ chức đó, phải có thêm: Giấy giới thiệu Sở ngoại vụ và công hàm của 
cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thời hạn giải quyết:

+ Cấp ngay biển số sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ; trường hợp phải chờ sản 
xuất biển số thì thời gian cấp, đổi lại không quá 7 ngày làm việc kể, từ  ngày nhận 
đủ hồ sơ họp lệ.

+ Đổi lại giấy chứng nhận đãng ký xe thì thời gian hoàn thành không quá 2 
ngày làm việc kê từ ngày nhận đủ hô sơ họp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Xe đã đăng ký tại Phòng 
Cảnh sát giao thông.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Cảnh sát giao thông 
Công an tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: cấp  biển sổ xe, giấy chứng nhận 
đãng ký xe.

- Lệ phí: Thu theo Thông tư sổ 229/20Ỉ6/TT-BTC ngậy 11/11/2016 của Bộ 
Tài chỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản ỉỷ lệ phỉ đãng kỷ, cấp hiển số 
phương tiện giao thông cơ giới đường hộ.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy khai đãng ký xe (mẫu số 02 ban-hành 
kèm theo Thông tư. số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định đăng ký xe).

- Căn cứ pháp ỉỷ của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).

+ Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định đăng ký xe.

+ Thông tư số 64/2017/TĨ-BCẢ ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đổi, bổ sung một sé điều của Thống tư sỗ ỉ  5/2 0ỉ  4/TT-B CA ngày 
04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định đãng kỷ xe.

+ Thông tư số 4Ỉ/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định quy trình đãng ký xe.
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+ Thông tư'Số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chỉnh quy 
định mức thụ, chế độ thu, nộp, quản ỉỷ ỉệ phỉ đăng kỷ, cấp biến số phương tỉện 
giao thông cơ giới đường bộ.

6. Thủ tục: c ấ p  lại giấy chứng nhận đăng ký xe, bỉển sổ xe

“ Trìrih tự  thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hè  sơ theo quy đinh cùa pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghi tại bộ phận tiếp nhận và trả kết qưả trụ sở 
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương hoặc 
các điêm đăng ký xe của Phòng.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Kiểm ừa giấy tờ của chủ xe; giấy khai đãng ký xe. 
Thu lại chứng nhận đăng ký xe (đổi lại chứng nhận đăng ký), biển số xe (đổi lại 
biển số). Kiểm tra thực tế xe (đối vói xe cải tạo, thay đổi màu son, xe quảng cáo).

Nếu hồ sơ đãng ký xe không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể, 
đầy đủ một ỉần (ghi nội dung hưởng dẫn vào phía sau giấy 'khai đăng kỷ xe, kỷ 
ghi rõ họ tên và chịu trách nhiệm về hướng dẫn đó) cho chủ xe hoàn thiện hồ sơ 
theo quy định.

Trường họp hồ sơ đăng ký xe đày đủ theo quy định: cấp  giấy hẹn cho chủ xe.

Bước 3: Thu giấy hẹn, trả giấy chứng nhận đãng ký xe, biển số xe cho chủ xe.

- Cách thửc thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông 
Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc các điểm đãng ký xe của 
Phòng. Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 (theo quy định của Thủ tướng Chính phủ).

- Thành phần, sổ lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

a) Giấy khai đãng ký xe (theo mẫu).

b) Giấy tờ  cùa chủ xe.

Trường họp xe của cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế, nhân viền nước ngoài 
làm việc tổ chức đó, phải có thêm: Giấy giói thiệu Sờ ngoại vụ và công hàm của 
cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế.

Khi cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe thi giữ nguyên biển số. 
Trường họp xe đang sử dụng biển 3 số hoặc 4 số hoặc khác hệ biển thi đổi sang 
biển 5 số theo quy định. Trường hợp xe đặ đăng ký, cấp biển số nhưng chủ xe đã 
làm thủ tục sang tên, di chuyển đi địa phương khác, nay chủ xe đề nghị đăng ký 
lại nguyên chủ thì giải quyết đăng ký lại và giữ nguyên biển số cũ; trường họp 
biên sô cũ là biên 3 sô hoặc 4 số hoặc khác hệ biển thì cấp đổi sang biển 5 số theo 
quy định.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thòi hạn  giải quyết: Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe bị 
mât thì thòi gian xác minh và hoàri thành thủ tục không quá 30 ngày, kê từ ngày 
nhận hô sơ hợp lệ.
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- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Xe đã đăng ký tại Phòng 
Cảnh sát giao thông.

------ -- Cơ quan thực hiện thủ-tục-hành chínhĩ Phòng Gảnh sát giâồ-thông
Cống an tỉnh, ửiẫhh phố trực thũọc Trung ứơng.

- Kết quả thực hĩện thủ tục hành chính: cấp  biền số xe, giấy chứng nhận 
đăng ký xe.

- Lệ phí: Thutheò Thôngtư sổ 229/20ỉ  6/TT-BTC ngày ll/ỉl/2 0 1 6  củaẼỘ 
Tài chỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý ỉệ ph ỉ đăng kỷ, cấp biển số 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định đãng ký xe.

- Căn cử pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).

+ Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày'04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định đăng ký xe.

+ Thông tư sỗ 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đổi, bể sung một số điều của Thông tư số 15/20Ỉ4/TT-BCA ngày 
04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định đăng kỷ xe.

+ Thông tư số 41/2016/TT-BCẢ ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định quy trình đẵng kỷ xe.

+ Thông tư sỗ 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chỉnh quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản ỉý lệ phí đãng kỷ, cấp biển số phương tiện 
giao thông cơ giới đường bộ.

7. Thủ tục: Đăng ký xe tạm thòi

- Trình tư thưc hiên:• « «

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị tại bộ phận tiếp nhận và trả két quả tru sở 
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tĩnh, thành phô trực thuộc Trung ương hoặc 
các điêm đãng ký xe của Phòng.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Kiểm ừ a giấy tờ của chủ xe, Giấy khai đãng ký xe, 
đối chiếu bản chính hồ sơ xe với bản photocopy.

Bước 3: Cấp giấy chứng nhận đãng ký, biển số tạm thời.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Phòng, Cảnh sát giao thông 
Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc các điểm đãng ký xe của 
Phòng. Thời gian: Từ thứ 2 đên thứ 7 (theo quy định của Thủ tướng Chính phủ).

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

30



a) Giấy khai đãng ký xe (theo mẫu).

b) Bản sao hồ sơ xe theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 15/2014/TT-
"BCA, ngầy Ữ4/4/20T4 cừâBọCông^m.----- ----------------------- ----- -----

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thòi hạn giải quyết: cấp ngay biển số tạm thời và giấy chứng nhận 
đăng ký xe tạm thời sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe họp lệ;

“ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các loại xe phải đărig ký tạm 
thời theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 
của Bộ Công an.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Cảnh sát giao thông 
Công an tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: cấp  biển số tạm thời và giấy 
chứng nhận đăng ký xe tạm thời.

- Lệ phí: Thu theo Thông tư sỗ 229/2016/TT-BTC ngày lỉ/1 1/2016 của Bộ' 
Tài chỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản ỉỷ lệ phỉ đãng kỷ, cẩp biển so 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy khai đãng ký xe (mẫu số 02 bạn hành 
kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định đãng ký xe).

- Căn cứ pháp lỷ của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).

+ Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định đãng ký xe.

+ Thông tư số 41/2Ồ16/TT-BCẶ ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định quy trình đãng kỷ xe.

+ Thông tư sổ 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Cổng 
an sửa đoi, bổ sung một số điều của Thông tư so Ỉ5/20Ỉ4/TT-BCA ngày 
04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định đãng kỷ xe.

+ Thông tư sỗ 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chỉnh quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản ỉý ỉệ phỉ đãng ký, cấp biển số phương tiện 
giao thông cơ giới đường bộ.

8. Thủ tục: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

- Trình tư thưc hiên:• • •

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trụ sở 
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương hòặc 
các điểm đãng ký xe của Phòng.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Kiểm ữa giấy tờ của chủ xe, tiếp nhận Giấy khai thu 
hồi đãng ký, biển số xe. Thu biển số và giấy chứng nhận đãng ký xe, in giấy hẹn.
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Bước 3: cấp  giấy chứng nhận đãng ký xe tạm thời cho xe ôtô và làm thủ 
tục thu hồi đãng ký, biển số để tái xuất hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam; xe dự 
án được miễn thuế nhâp khấu nay chuyển nhương sang mục đích khác; xe dăng 

" k ý tạ i các khưldnh tế - thưcngm ại khi tái^xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt 
Nam.

Trả giấy chứng nhận thu hồi đãng ký, biển số xe cho chủ xe.

- Cách thửc thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông 
Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ưong hoặc các điểm đăng ký xe của 
Phòng. Thòi gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 (theo quy định của Thủ tướng Chính phủ).

- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ:

a) Giấy khai thu hồi đãng ký, biển số xe (theọ mẫu).

b) Giấy chứng nhận đãng ký xe, biển số xe.

Trường hợp mất đãng ký xe, biển số xe phải có đơn trình báo và cam két 
chịu trách nhiệm trước pháp luật (đối với cá nhân) và công văn đề nghi (đối với 
tổ chức).

c) Giấy tờ  của chủ xe.

Đối vói xe của tổ chức quốc tế, cơ quan lãnh sự và nhân viên tổ chức đó, 
cần có giấy giới thiệu của Sở.ngoại vụ.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thòi hạn giải quyết: Không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ 
hợp lệ.

- Đốĩ tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các loại xe đã đãng ký tại 
Phòng Cảnh sát giao thông (xe theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 
15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an khoản 4 Điều 1 Thông tư số 
64/2017/TT-BCA ngày 28/12/20ỉ  7 của Bọ Công an).

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Cảnh sát giao thông 
Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Kết quả thực hiện thủ tục hảnh chính: cấp giấy chứng nhận thu hồi 
đãng ký, biển số xe.

- Lệ phí: Không thu lệ phí.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy khai thu hồi đãng ký, biển số xe (mẫu 
số 05 ban hành kèm Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ 
trưởng Bộ Công an quy định đăng ký xe).

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).

+ Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định đãng ký xe.
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+ Thông tư sỗ 41/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định quy trình đãng ký xe.

+ Thông tư số 64/2017/Tĩ-BCÁ ngậy 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đổi, bổ sung một số điểu của Thông tư số 15/2014/TT-BCẢ ngày 
04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định đãng kỷ xe.

9. Thủ tục: cấp  phù hiệu kiểm soát cho xe ô tô mang biền số khu kỉnh 
tế - thương mại đặc biệt, khu kỉnh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của 
Chính phũ vào hoạt động trong nội địa

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cấp phù hiệu kiểm soát cho xe 
ô tô mang biển số khu kinh tế - thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế 
theo quy định của Chính phủ vào hoạt động trong nội địa nộp hề sơ tại cơ quan 
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào 
giờ hành chính các ngày làm việc ừong tuần.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm ừ a hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ và .đủ thành 
phần thi thụ lý giải quyết và cấp Phiếu nhận hồ sơ; nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc 
thiếu thành phàn thi trả lại và hương dẫn bổ sung hoàn chỉnh.

Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu nhận hồ sơ, tồ chức, cá nhân 
đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả phù hiệu kiểm soát cho xe ô tô mang biển số 
khu kinh tế - thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của 
Chính phủ vào hoạt động ứong nội địa.

- Cách thực thực hiện: trực tiếp tại cơ quan Phòng Cảnh sát giao thông 
Công an tính, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thành phần, sổ lượng hề sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

a) Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn giá trị sử dụng) hoặc giấy tờ 
có giá trị thay hộ chiếu.

b) Giấy chứng nhận đãng ký xe mang biển số khu kinh tế - thương mại đặc 
biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ.

c) Tờ khai nhập khẩu xe ô tô.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thòi hạn giải quyết: ngay trong ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.

- Cơ qụan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Cảnh sát giao thông 
Công an tĩnh, thành phô trực thuộc Trung ương

-‘Kết <juả thực hiện thủ tục hành chính: Phù hiệu kiểm soát cho xe ô tô
mang biển sô khu kinh tế - thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩụ quốc tế 
theo quy đinh của Chính phủ vào hoạt động trong nội địa.

- Lệ phí (nếu có): không.
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- Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai (nếu có): Tờ khai nhập khẩu xe ô tô.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.

- c  ắn c ử  pha p Tý: - “ ---------
+  Luật G iao thông đường bộ (Luật số 23/2008/Q H12, ngày 13/11/2008).

+ Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định đãng ký xe.

+ Thông tư số 41/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định qưy trình đăng kỷ xe.

+ Thông tư sẩ 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017' của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCÂ ngày 
04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định đăng ký xe.

c. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẲP HUYÊN

1. Thủ tục: Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tai Công an cấp 
huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

- T rình tư  thưc hiên:» • •

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị đãng ký, cấp biển số xe tại bộ phận tiếp nhận 
và ừ ả kêt quả trụ sở Công an câp huyện được phân cấp đãng ký mô tô, xe gắn 
máy hoặc điêm đăng ký xe của Công an câp huyện.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ:

Kiểm tra giấy tờ  của chủ xe, hướng dẫn chủ xe viết Giấy khai đãng ký xe 
theo mẫu quy định; kiểm tra thực tế xe. Trực tiếp đối chiếu nội dung trong Giấy 
khai đãng ký xe với thực tế của xe về nhãn hiệu, loại xe, số máy, số khung, màu 
sơn và các thông số kỹ thuật khác của xe; cà số máy, số khung và ký đè lến bản 
cà số máy, số khung, ghi rõ họ, tên của cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra thực tế của 
xe, ngày, tháng, năm kiểm tra xe.

Kiểm tra hồ sơ đãng ký xe và cấp biển số xe.

Tiếp nhận hồ sơ đãng ký xe; kiểm tra, đối chiếu giấy tờ của chủ xe, giấy 
khai đăng ký xe với các giấy tờ của xe (chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, lệ phí 
trước bạ và chứng từ nguồn gốc xe) theo quy đĩnh.

Nếu hồ sơ đãng ký xe không đầy đủ theo quy định thì hưởng dẫn cụ thể, 
đầy đủ một lần (ghi nội dung hưởng dẫn vào phía sau giấy khai đăng kỷ xe, kỷ 
ghi rõ họ tên và chịu trách nhiệm về hưởng dẫn đó) cho chủ xe hoàn thiện hồ sơ 
theo quy định.

Trường hợp hồ sơ đăng ký xe đầy đủ theo quy định: cấp  giấy hẹn cho chủ 
xe; thu lệ phí đăng ký xe; trả biển số xe.

Bước 3: Thu giấy hẹn, trả giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe và 
hướng dẫn chủ xe đên cơ quan bảo hiêm mua bảo hiểm ừách nhiệm dân sự của 
chủ xe cơ giới theo quy định.
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- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Công an cấp huyện được phân 
cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy hoặc điểm đãng ký xe của Công an cấp huyện. 
Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 (theo quy đinh eủa Thủ tướng Chính phủ).

- Thành phần, sổ lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ:
a) Giấy khai đãng ký xe (theo mẫu).

b) Chứng từ chuyển quyền sở hữu của xe.

c) Chứng từ lệ phí trước bạ.

d) Chứng từ nguồn gốc của xe.

đ) Giấy tờ của chủ xe.

+ Số lựạng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thòi hạn giải quyết: cấp ngay biển số sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký 
xe họp lệ; Giấy chứng nhận đãng kỵ xe thì thòi hạn hoàn thành thủ tục không quá 
2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Mô tô, xe gắn máy, xe máy 
điện và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, cá nhân 
ừong nước có trụ sở hoặc cư trú tại địa phương mình (trừ các loại mô tô cùa cơ 
quan, tô chức, cá nhân quy định đãng ký tại Phòng Cảnh sát giao thông và Cục 
Cảnh sát giao thông).

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Công an cấp huyện được phân 
câp đãng ký mô tô, xe găn máy.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: cấp biển số xe và giấy chứng 
nhận đãng ký mô tô, xe găn máy.

- Lệ phí: Thu theo Thông tư 229/20ỉ6/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ 
Tài chỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản ỉý lệ p h í đăng kỷ, cấp biển 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ,

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy khai đãng ký xe (mẫu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an).

- Căn cứ pháp ỉý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).

+ Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy đinh 
vê đăng ký xe.

+ Thông tư sổ 41/2016/TT-BCA ngày 12/1Ồ/2Ồ16 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định quy trình đăng ký xe.

+ Thu theo Thông tư 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản ỉỷ lệ phỉ đăng kỷ, cấp biển phương tiện 
giao thông cơ giới đường bộ.
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2. Thủ tục: Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tĩnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp huyện nơỉ được phân cấp đăng

_. ký_mâiQ, x e  gắư  m áy_______ ______ _______ — ----- --------- —------------ -
- Trình tư thưc hiên:• • •

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy đinh của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị đãng ký sang tên tại bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả trụ sờ Công an cấp huyện được phân cấp đãng ký mô tô, xe gắn máy hoặc 
điểm đãng ký xẹ của Công an cấp huyện.

Cán bộ tiếp nhận:

Kiểm tra giấy tờ của chủ xe.

Kiểm tra đối chiếu bản cà số máy, số khung dán trong Giấy khai đãng ký 
xe vởi thực tế xe.

Kiểm tra hồ sơ đãng ký xe và cấp biển số xe.

Nếu hồ sơ đãng ký xe không đầy đủ theo quy đinh thi hướng dẫn cụ thể, 
đầy đủ một ỉần (ghi nội dung hướng dẫn vào phía sau giấy khai đãng ký xe, kỷ 
ghi rõ họ tên và chịu trách nhiệm về hưởng dẫn đỏ) cho chủ xe hoàn thiện hồ sơ 
theo quy định.

Trường hợp hồ sơ đăng ký xe đầy đủ theo quy định: cấp  giấy hẹn cho chủ 
xe; thu lệ phí đãng ký xe; trả biển số xe.

Bước 3: Thu giấy hẹn, trả giấy chứng nhận đãng ký xe cho chủ xe.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Công an cấp huyện được phân 
cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy hoặc điểm đãng ký xe của Công an cấp huyện. 
Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 (theo quy đinh của Thủ tướng Chính phủ).

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

a) Giấy khai đãng ký xe (theo mẫu).

b) Chứng từ lệ phí trước bạ.

c) Chứng từ chuyển quyền sờ hữu xe.

d) Giấy tờ  của chủ xe.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thòi hạn giải quyết: cấp  ngay biển số sau khi tiếp nhận hồ sơ đãng ký 
xe hợp lệ; Giấy chứng nhận đãng ký xe thì thời hạn hoàn thành thủ tục không quá 
2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Xe đã được đăng ký tại Công 
an huyện, nay sang tên cho chủ xe tại huyện đó hoặc chủ xe ở huyện khác trong 
cùng tỉnh.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Công an cấp huyện được phân 
cấp đãng ký mô tô, xe gắn máy.
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- Kết quả thực hiện thủ  tục hành chính: cấp  biển số xe (trường hợp biển 
3, 4 số đổi sang biển 5 số), giấy chứng nhận đãng ký xe.

- Lệ phí: Thu theo Thông tư 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 cua Bộ 
Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản ỉỷ ỉệ phỉ đãng kỷ, cấp hiền 
phương tiện giao thông cơ giới đường hộ.

- Tên m ẫu đơn, m ẫu tờ  khai: Giấy khai đăng ký  xe (mẫu số 02 ban  hành 
kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ Công an).

- Căn cứ  pháp ỉỷ của thủ  tục hành chính:

+ Luật Giàổ thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).

+ Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định 
về đãng ký xe.

+ Thông tư sổ 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công ■ 
an sửa đổi, bỗ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 
04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định đãng kỷ xe.

+ Thông tư sổ 41/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định quy trình đãng kỷ xe.

+ Thu theo Thông tư 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chỉnh 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lỷ ỉệ phỉ đăng kỷ, cấp biến phương tiện 
giao thông cơ giới đường bộ.

3. Thủ tục: Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phé 
trự c thuộc T rung ương khác tại Công an cấp huyện nơỉ được phân cấp đăng 
ký mỗ tô, xe gắn máy

- Trình tư  thưc hiên:• » •

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy đinh của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị sang tên di chuyển tại bộ phận tiếp nhận và ừả 
kêt quả Trụ sở Công an cấp huyện được phân câp đăng ký mô tô, xe gắn máy 
hoặc điểm đãng ký xe của Công an cấp huyện.

Cán bộ tiếp nhận:

Kiểm tra giấy tờ của chủ xe, tiếp nhận hai giấy khai sang tên, di chuyển và 
hô sơ sang tên, di chuyên; thu hôi biển sô, giấy chứng nhận đãng ký xe; đối chiếu 
kỹ giữa giấy chứng nhận đãng ký xe vởi chứng từ chuyển nhượng xe. Bổ sung 
nội dung thay đổi xe sang tên, di chuyển vào máy vi tính, in 02 Phiếu sang tên di 
chuyển và giấy đăng ký xe tạm thời (nếu chủ xe có yêu cầu), cắ t góc vào phía 
ừên bên phải, mặt trước giấy chứng nhận đãng ký xe. Niêm phong hồ sơ gốc có 
đóng dâu giáp lai. Riêng phiếu sang tên di chuyên, giấy khai sang tên di chuyển, 
giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển nhượng xe ghim vào phía ngoài 
túi đựng hồ sơ đã được niêm phong.

Bước 3: Trả phỉếu sang tên, di chuyển, giấy khai sang tên di chuyển kèm 
theo hồ sơ gốc cho chủ xe và cấp giấy chứng nhận đãng ký xe tạm thời, hướng 
dân chủ xe dán biên sô tạm thời theo quy định (nêu có).
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- Cách thửc thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Công an cấp huyện được phân 
cấp đãng ký mô tô, xe gắn máy hoặc điểm đãng ký xe của Công an cấp huyện. 
Thời gian: Từ thứ 2 áển thứ 7 (theo quy định của Thủ tướng Chính phủ).

- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ:

a) 02 Giấy khai sang tên di chuyển xe (theo mẫu),.

b) Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe.

c) Giấy chứng nhận đãng ký xe, biển số xe.

- d) Giấy tờ  của người mua, được điều chuyển, cho, tặng xe.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thòi hạn giải quyết: Không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ 
họp lệ.

- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: Xe đã được đãng ký tại Công 
an cấp huyện, nay sang .tên di chuyển cho chủ mới ở tỉnh khác.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Công an cấp huyện được giải 
quyết phân cấp đãng ký mô tô, xe gắn máy.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: cấp  hồ sơ xe sang tên di chuyển 
cho chủ xe.

- Lệ phí: Không thu lệ phí.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy khai sang tến di chuyển xe (mẫu số 04 ban 
hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ Công an).

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).

+ Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định 
về đãng ký xe.

+ Thông tư số 64/20Ỉ7/TĨ-BCÁ ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông lu sổ 15/2014/TT-B CA ngày 
04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định đãng ký xe.

+ Thông tư sổ 41/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định quy trình đăng kỷ xe.

+ Thu theo Thông tư 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản ỉỷ lệ phỉ đãng hý, cấp biển phương tiện 
giao thông cơ giới đường bộ.

4. Thủ tục: Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tạỉ 
Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng kỷ mô tô, xe gắn máy

- Trình tư thưc hiên:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
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Bưởc 2: Nộp hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp biển số xe tại bộ phận tiếp nhận 
và trả kêt quả trụ sở Công an cấp huyện được phân cấp đãng ký mô tô, xe gắn 
máy hoặc điêm đãng ký xe của Công an câp huyện.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ:

Kiểm ừ a giấy tờ của chủ xe;
Kiểm  tra  thực tế  xe;

Kiểm tra hồ sơ đãng ký xe và cấp biển số xe;

Tiếp nhận hồ sơ đãng ký xe; kiểm tra, đối chiếu giấy tờ của chủ xe, giấy 
khai đãng ký xe với các giấy tờ của xe (chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, lệ phí 
trước bạ và chứng từ nguồn gốc xe) theo quy định.

Nếu hồ sơ đăng ký xe chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cho chủ xe 
hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Trường họp hồ sơ đãng ký xe đày đủ theo quy định: cấp  giấy hẹn cho chủ 
xe; thu lệ phí đăng ký xe; trả biển số xe.

Bước 3: Thu giấy hẹn, trả giấy chứng nhận đãng ký xe cho chủ xe.

- Cách thức thưc hiên:• «

Trực tiếp tại trụ sở Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe 
gắn máy hoặc điểm đãng ký xe của Công an cấp huyện. Thòi gian: Từ thứ 2 đến 
thứ 7 (theo quy định của Thủ tướng Chính phủ).

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

a) Giấy khai đãng ký xe (theo mẫu).

b) Chứng từ lệ phí trước bạ.

c) Giấy khai sang tên, di chuyển xe.

d) Phiếu sang tên di chuyển kèm theo chứng từ chuyển quỹền sở hữu xe và 
hồ sơ gốc của xe.

đ) Giấy tờ của chủ xe.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thòi hạn giải quyết: cấp  ngay biển số sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký 
xe họp lệ; Giây chứng nhận đãng kỵ xe thì thòi hạn hoàn thành thủ tục không quá 
2 ngày lảm việc, kể từ ngày nhận hô sơ họp lệ.

- Đối tượng thưc hiện thủ tuc hành chính: Xe đã đãng ký từ tĩnh khác 
chuyển đến cho chủ xe tại địa phương.

- Cơ quan thưc hiện thủ tuc hành chính: Công an cấp huyện được phân 
cấp đãng ký mô tô, xe gắn máy.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: cấp  biển số xe, giấy chứng nhận 
đăng ký xe.
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- Lệ phí: Thu theo Thông tư 229/2016/TT-BTC ngày ỉ  1/11/2016 của Bộ
Tài chỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản ỉỷ ỉệ phỉ đãng ký, cấp biển 
phương tiện giaothôngơơgiới đương hộ. —---------------------------- -— ----- -

- Tên m ẫu đơn, m ẫu tờ  khai: Giấy khai đãng ký xe (mẫu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an).

- Căn cứ  pháp ỉý của thủ tục hành chỉnh:

+ Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).

+ Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định 
về đăng ký xe.

+ Thông tư số 64/2017/TT-BCÁ ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đồi, bỗ sung một sỗ điều của Thông tư số 15/2ỒỈ4/TT-BCA ngày 
04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định đãng ký xe.

+ Thông tư sỗ 41/20Ỉ6/TT-BCA ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định quy trình đãng kỷ xe.

+ Thu theo Thông tư 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chỉnh 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phỉ đăng kỷ, cấp biển phương tiện 
giao thông cơ giới đường bộ.

5. Thủ tuc: Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số 
xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

- T rình tự  thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghi đổi giấy chứng nhận đãng ký xe, biển số xe tại 
bộ phận tiếp nhận và ừ ả kết quả trụ sở Công an cấp huyện được phân cấp đăng 
ký mô tô, xe gắn máy hoặc đỉểm đãng ký xe của Công an cấp huyện.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra giấy tờ của chủ xe; giấy khai đăng ký xe. 
Thu lại chứng nhận đãng ký xe (đổi lại chứng nhận đãng ký), biển số xe (đổi lại 
biển số). Kiểm tra thực tế xe (đôi vói xe cải tạo, thay đôi màu sơn).

Nếu hồ sơ đãng ký xe chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cho chủ xe 
hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Trường họp hồ sỡ đãng ký xe đầy đủ theo quy định: cấp  giấy hẹn cho chủ xe.

Bước 3: Thu giấy hẹn, trả giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho chủ xe.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Công an cấp huyện được phân 
cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy hoặc điểm đăng ký xe của Công an cấp huyện. 
Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 (theo quy định của Thủ tướng Chính phủ).

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

a) Giấy khai đãng ký xe (theo mẫu).

b) Giấy tờ của chủ xe.
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c) Nộp lại giấy chứng nhận đãng ký xe (trường họp đổi lại đãng ký xe) 
hoặc nộp lại biển số (trường họp đổi lại biển số xe).

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thòi hạn giải quyết:

+ Cấp ngay biển số sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ; trường hợp phải chờ sản 
xuất biển số thì thời gian không quá 7 ngày làm việc kể, từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ.

+ Đổi lại giấy chứng nhận đãng ký xe thi thòi gian hoàn thành không quá 2 
ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Xe đã đăng ký tại Công an 
huyện.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Công an cấp huyện được phân 
cấp đãng ký mô tô, xe gắn máy.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: cấp biển số xe, giấy chứng nhận 
đãng ký xe.

- Lệ phí: Thu theo Thông tư 229/20ỉ6/TT-BTC ngày Ỉ1/11/20Ỉ6 của Bộ 
Tài chỉnh quy định mức thụ, chế độ thụ, nộp, quản lỷ lệ phỉ đăng kỷ, cấp hiển 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy khai đãng ký xe (mẫu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an).

- Căn cử pháp lý của thũ tục hành chính:

+.Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).

+ Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định 
về đãng ký xe.

+ Thông tư số 64/2011/TT-BCA ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư sổ Ỉ5/2Ồ14/TT-ỖCA ngày 
04/4/2014 củạ Bộ trưởng Bộ Công an quy định đãng kỷ xe.

+ Thông tư số 41/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định quy trình đăng kỷ xe.

+ Thu theo Thông tư 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đãng kỷ, cấp biển phương tiện 
giao thông cơ giới đường bộ.

6. Thủ tục: cấp  lại giấy chứng nhận đăng kỷ mô tô, xe gắn máy và 
bỉển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng kỷ mô tô, xe 
găn máy

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

41



Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe 
tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trụ sở Công an cấp huyện được phân cấp 
đãng kỷ mô tô, xe gắn mảy hoặo điếm đãng kv xê củã Công an cấp huyên. .

Cằn bộ tiếp nhặn tiồ sơ:
Kiểm tra giấy tờ của chủ xe; giấy khai đãng ký xe.

Thu lại chứng nhận đãng ký xe (đổi lại chứng nhận đăng ký), biển số xe 
(đồi lại biền số).

Kiểm tra thực tế xe (đối vói xe cải tạo, thay đổi màu sơn).

Nếu hồ sơ đãng ký xe chưa đầy đủ theo quy định thì hương dẫn cho chủ xe 
hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Trường hợp hồ sơ đăng ký xe đầy đủ theo quy định: cấp  giấy hẹn cho chủ xe.

Bước 3: Thu giấy hẹn, trả giấy chứng nhận đãng ký xe, biển số xe cho chủ xe.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Công an cấp huyện được phân 
cấp đãng ký mô tô, xe gắn máy hoặc điểm đãng ký xe của Công an cấp huyện. 
Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 (theo quy định của Thủ tướng Chính phủ).

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

a) Giấy khai đãng ký xe (theo mẫu).

b) Giấy tờ của chủ xe.

c) Nộp lại giấy chứng nhận đãng ký xe (trường họp đổi lại đăng ký xe) 
hoặc nộp lại biển số (trường họp đổi lại biển số xe).

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thòi hạn giải quyết:

+ Cấp ngay biển số sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ; trường họp phải chờ sản 
xuất biển số thì thời gian không quá 7 ngày làm việc kể, từ  ngày nhận đủ hồ sơ 
họp lệ.

+ Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đãng ký xe bị mất thi thòi gian xác 
minh và hoàn thành thủ tục không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Xe đã đăng ký tại Công an huyện.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Công an cấp huyện được phân 
câp đãng ký mô tô, xe găn máy.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: cấp  biển số xe, giấy chứng nhận 
đăng ký xe.

- Lệ phí: Thu theò Thông'tư 229/2016/TT-BTC ngậy ỈỈ/11/2Ồ16 của Bộ 
Tàỉ chỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản ỉỷ ỉệ phí đăng hỷ, cấp biển 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
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- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy khai đãng ký xe (mẫu số 02 ban hàrih 
kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an).

- Căn cứ pháp lỷ của thủ tục hành chỉnh:

+ Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).

+ Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy đinh 
về đăng ký xe.

+ Thông tư số 64/2ỒỈ7/TT-BCA ngày 28/12/20Ỉ7 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đổi, bể sung một số điều của Thông tu số ỉ  5/2 0ỉ  4/TT-B CA ngày 
04/4/20Ỉ4 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định đãng ký xe.

+ Thông tư số 41/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định quy trình đãng kỹ xe.

+ Thu theo Thông tư 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chỉnh 
quy định mức thụ, chế độ thu, nộp, quản ỉỷ lệ phỉ đãng ký, cắp biển phưcmg tiện 
giao thông cơ giới đường bộ.

7. Thủ tục: Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thòi tại Công an cấp huyện 
nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

- Trình tư thưc hiên:
*  * *

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị đăng ký xe tạm thời tại bộ phận tiếp nhận và ừả 
kết quả trụ sở Công an cấp huyện được phân cấp đãng ký mô tô, xe gắn máy hoặc 
điểm đãng ký xe của Công an cấp huyện.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra giấy tờ  của chủ xe, Giấy khai đãng ký xe, 
đối chiếu bản chính hồ sơ xe với bản photocopy.

Bước 3: cấp giấy chứng nhận đãng ký, biển số tạm thời.

- Cách thửc thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Công an cấp huyện được phân 
cấp đãng ký mô tô, xe gắn máy hoặc điểm đãng ký xe của Công an cấp huyện. 
Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 (theo quy định của Thủ tướng Chính phủ).

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

a) Giấy khai đãng ký xe (theo mẫu).

b) Bản sao hồ sơ xe theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 15/2014/TT- 
BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ Công an.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thòi hạn giải quyết: cấp ngay biển số tạm thòi và giấy chứng nhận 
đãng ký xe tạm thời sau khi tiếp nhận hồ sơ đãng ký xe hợp lệ.

- Đối tượng thưc hiên thủ tuc hành chính: Các loạỉ mô tô, xe gắn máy
phải đãng ký tạm thối theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 15/2014/TT-BCA, 
ngày 04/4/2014 của Bộ Cộng an.
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- Cơ quàn thực hiện thủ  tục hành chính: Công an cấp huyện được phân 
cấp đãng ký mô tô, xe gắn máy.

______-K ất_qnảthự chL ện thủ tục_hành_ch ính : cấp  biển số tạm th ơ iv àg iấy
' c h ứ n g lđ i^ đ ã n ^ l^ x ẽ tp n rữ ĩờ h  "

- Lệ phí: Thu theo Thông tư 229/20Ỉ6/TT-BTC ngày 1Ỉ/ỈỈ/20Ĩ6 của Bộ 
Tài chỉnh quy định mức thụ, chế độ thu, nộp, quản ỉỷ lệ phỉ đăng hỷ, cấp hiển 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Tên mẫu đơn, mẫtì tờ  khai: Giấy khai đãng ký xe (mẫu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an).

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).

+ Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định 
về đăng ký xe.

+ Thông tư sẻ 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số Ỉ5/2014/TT-BCA ngày 
04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định đãng kỷ xe.

+ Thông tư số 41/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định quy trình đăng ký xe.

+ Thu theo Thông tư 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chỉnh 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đãng kỷ, cấp biển phương tiện 
giao thông cơ giới đường bộ.

8. Thủ tục: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và 
biển sổ xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng kỷ mô tô, xe 
gắn máy

- T rình tư  thưc hiên:
9 9 *

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đãng ký xe, biển số xe 
tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trụ sở Công an cấp huyện được phân cấp 
đãng ký mô tô, xe gắn máy hoặc điểm đãng ký xe của Công an cấp huyện.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Kiểm ừa giấy tờ của chủ xe, tiếp nhận Giấy khai thu 
hôi đãng ký, biên số xe. Thu biên sô và giây chứng nhận đãng ký xe, ìn giấy hẹn.

Bước 3: Trả giấy chứng nhận thu hồi đãng ký, biển số xe cho chủ xe.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Công an cấp huyện được phân 
cấp đãng ký mô tô, xe gắn máy hoặc điểm đãng ký xe của Công an cấp huyên. 
Thòi gian: từ thứ 2 đến thứ 7 (theo quy định của Thù tướng Chính phủ).

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

a) Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe (theo mẫu).
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b) Giấy chứng nhận đãng ký xe, biển số xe.

Trường họp mất giấy chứng nhận đãng ký xe, biển số xe phải có đon trình 
báo và căm kết chịu trách nhiệm trước pháp luật (đối với cá nhân) và công vãn đề 
nghị (đối với tổ chức).

c) Giấy tờ của chủ xe.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thòi hạn giải quyết: không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ 
họp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: các loại xe đã đãng ký tại 
Công an cấp huyện (xe theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 15/2014/TT-BCA, 
ngày 04/4/2014 của Bộ Công an).

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Công an cấp huyện được phân 
cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: cấp giấy chứng nhận thu hồi 
đăng ký, biển số.

- Lệ phí (nếu có): không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số 
xe (mẫu số 05 ban hấnh kèm theo Thông tư số 15/2014/ÌT-BCA, ngày 04/4/2014 
của Bộ Công an).

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).

+ Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định 
về đãng ký xe.

+ Thông tư sổ 41/2016/TT-BCÂ ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định quy trình đãng kỷ xe.

+ Thông tư so Ổ4/20Ĩ7/TT-BCA ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đối, bổ sung một số điều của Thông tư số Ỉ5/2014/TT-BCA ngày 
04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định đăng kỷ xe.

(Ghi chú: Phần chữ ỉn nghiêng ỉà nội dưng được sửa đổi, bổ sung)./

P H Ầ N m

CÁC MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI

1. Mau số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 
04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an.

2. Mầu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 
04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an.

3. Mầu số 05 ban hành kèm thẹo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 
04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mầu sổ 02
Ban hành kèm theo Thông tư số I5/20Ỉ4/TT-BCA 

ngồy 04/4/2014 của Bộ Công an

GIẨY KHAI ĐÃNG KÝ XE (V eh ìcle  reg ista tỉon  d ec la m tỉo n )

A. PHẦN CHỦ XE TƯ KỂ KHAI tse íf  dẽùỉãrãtìỡn vẽỊúũlê ùwnẽr,s)
Tên chủ xe ( O w n e r ‘s  j ủ ỉ ỉ  n a m e ) :___ ______________ ___________________________
Địa chỉ ( A d d r e s s ) :____________ _____ __________ __________________ ...................
Số CMND/EIỘ chiếu (Iđ e n tìty  C a r d  N O /P a ssp o r t):_______ cấp ngày. /.. /.. tạ i___
Điện thoại (p h o n e  n ư m b er).__________Xoại tài sản (ô tô /c a r , x e  m á y /m o to rc a r ):________
Nhãn hiệu (B rand):....... ......... ....... ...__...  số loại (M o d e ỉ co d e ): ................................ .... ......... .
Loại xe (T y p e ) :__________________ Màu son ( c o lo r ) : ............... ............._........ .................
Năm sản xuất (Y e a r  o fm a n u fa c tu r e ) :______ Dung tích( C a p a c i t y ) :    ................. ........................cm3
SỐ mầy (E n g in e  N O ):_____________số khung (C h a s s ỉs  N O ):_____ ________ _______

Lý do: Cấp, đổi lại đãng ký, biển số ( R e a s o n :  is s u e , e x c h a n Ẹ e , n u m b e r p ỉa t e s ,  r e g is ta t io n )

Tôi xin cam đoan về nội dung khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trach nhiệm ữxrớc piiầp 
luật về các chứng từ trong hè sơ xe ợ  s w e a r  on  th e  c o n te n ĩ d e c ỉa r a tỉo n  is  c o r r e c t  a n d  
c o m p le ỉy  r e s p o n s ib ỉe  b e fo re  l a w f o r  th e  v e h ic ỉe  d o c u m e n ts  in  th e ý ìỉe ) .

.......... ngày (date).......... tháng...... n ăm ........
CHỦ XE (Owner’s fu lỉ name)

(Ký, ghi rõ  họ tên, đóng dẩu nếu ỉà xe cơ  quan) 
(Sinature, write fu ỉl name.....)

B. PHẦN KIỂM TRA XẮC BĨNH CỦA cơ QUAN ĐÃNG KÝ XE:
BIỂN SỐ CŨ:..................... ..... ... BIỂN s ố  M Ớ I:............

Đăng kỷ mới □  Đỗi, cẩp lại đăng ký, biển số □  Băng kỷ sang tên, di chuyển □

Kích thước bao: Dài.......... ...... .......  m; Rộng _________  m; Cao.. ...... .......... ......m
Tự họng:.... ........ .... .............. ......... ............kg; Kích cỡ lốp:______________________________________________
Tải trọng: Hàng hoá:..... ..................... kg; Trọng lượng kéo theo:........______ __ __kg;
Kích thước thùng:________________ mm; Chiều dài cơ sở .  ___ ______ _ mm;
Số chỗ: ngồi — ......... ................ , đứng________________, nằm ____ ____________

THỐNG KÊ CHÚNG TỪ ĐĂNG KÝ XE

TT LOẠI CHỦNG TỪ Cơ QUAN CẮP SỔ CHÚNG TỪ NGÀY CẢP
1.
2.
3.
4.

---- -------, ngày.......thảng___ năm___ _
TRƯỞNG PHÒNG c ụ c  TRƯỞNG CÁN BỘ ĐĂNG KÝ XE



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆX NAM 
BỘC lập - Tự do - Hạnh phác

GIẤY KHAI SANG TÊN, DI CHUYỂN 
(C er íỉ/ĩca íẹ  m o vm g  veh ic le  title  tran sfer) ■

XE (Vehicỉẹ) : ___ ________________ .BIỂN SỔ (N um ber P ỉa te ) :___________________
1- Tên chủ xe ( O w n e r 's f u l ỉ  ncane):________________________ _________
2- Địa chi ( Á d ả r e s s ) :______________________________________ ...._______
3- Số CMKD(Id e n tỉty  C a r d N O ) :_______ _„.cấp ngày ỉ  ỉ.__ tạ i_______
4- Có chiếc xe với đặc điềm sau (C h a r a c te r is t ic s  o f  th e  v e h ic ỉe ) :
Nhãn hiệu (B ra n d y ._______ -________  số loại (M o d e l c o d e ) :_____________
Loại xe (T y p e ) :________ ___________Màu son ( C o ỉo r ) :_________________
Số máy (E n g in e  N o ) : ... ........ ..................số khung (C h a s s is  N o ) : ____________
5- Nay sang tên cho chủ xe mới (N o w  to  m o v e  th e  c a r  to  n e w  v e h ỉc ỉe

o w n e r s ) ........ ............. ..............._.... ............... .. .........................................................s_____ .............. ....................................
6- Địa chỉ (A d d r e s s ) ................................................................................................
7- Lý do sang tên, di chuyển (đỉều động hoặc cho, tặng, thừa kế, mua lại) (re a so n fo r
tr a n s fe r ) :  ____ _______________________ ____________ .............__ 
8- Kèm theo giấy này có (a ĩta c h e d  d o c u m e n ts )________:__________________

Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA
ngày 04/4/2014 của Bộ Công an

Noi dán bản cà số máy Nơi dán bản cà số khung

. 9- Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ trong hề 
sơ xe (ĩ bear fuỉl responsỉbỉỉỉty before law for the papers in the car records). Chủ xe 
mới hoàn toàn chịu ừách nhiệm pháp lý vê đăng ký và sử dụng lưu hành xe theo quy 
định cùa pháp luật; phải làm thủ tục sang tên, di chuyển ừong vòng 30 ngày kể từ ngày 
bán, cho, tặng, điêu chuyên (New vehicỉe owners bear fuỉỉ legal responsibiỉtíy for the 
registration and use of the vehicỉe used in accordance wỉth the ỉaw have procedures 
for transfer, to move within 30 days of saỉe, donatìon, trcmsfer) .

10- Đê-nghị cơ quan đăng ký: Cục Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt

xem xét và làm thủ tục sang tên, di chuyển chiếc xe nói trên (proposed vehỉcle 
registration agency considered and the procedures to name my car).

, , ............ ngày...... tháng ...... năm .........
CÁN Bộ LÀM THỦ TỤC CHỦ XE

(Ký, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên, đông dmi nếu là cơ quan)

CỰC TRƯỞNG 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
”̂ ZTĩrL~r

Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA
ngày 04/4/2014 củaBỘ Công an

GIẤY KHAI THƯ HÒI CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE 

Decỉaratìon paper to revoke cerũỊỉcate o f ỉicensen plate regỉstratỉo

XE (vehicỉe):....................... BIỂN số  (ỉicensepỉate):............................

Tên chủ xe (Owner’s fu ỉỉ name):.........................................................................

Địa chỉ (Address):.........................................................................................................
......... ... ...........................................Điện thoại (phone number):................................
Số CMND/Hộ chiếu Ợdentity CardNo/Passport) :..... ...... _ cấp ngày. /. tại

Đề nghi thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số (Proposalfor revokỉng certiýìcate 
ofỉỉcensen pỉate regỉstration)'............. .........................................................................
Nhãn hiệu (Brand):................... .........  số loại (Modeỉ code):...................................
Loại xe (Type):..................................... Màu son (coỉor):......................;..................
Năm sản xuất (Year o f manufacture) :............. . Dung tíởi(Capacỉty): .............. cm3
Số máy (Engine No):............ ......... ..... số khung (Chassis No):..... ...................... ....
Lý do thu hồi (Reson for rovoke):.................... ....... ................... .........................’   

Kèm theo giấy này có (Accompanỉed with thỉs paper):

Đề nghị (Proposaỉ):(l)..................... ... ...... ..... ................. ..... ......... ................... .........

thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số và cấp giấy chứng nhận đã thu hồi đãng ký, 
biển số xe (Rovoked certiýìcate o f ỉicensen pỉate registration and Certỉflcate o f 
revoked ĩỉcense plate registration)____________ _______ ______ __________

-------, ngày (date)__ tháng.......năm____
CHỦ XE (O w ner *s f u ẵ  name)

(Kỷ, ghi rõ  họ tên, đón g dấu nếu ỉà  xe cơ  quan)

(ỉ) ở Bộ ghi Cục CSGTĐB-ĐS; ở tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương gki Phòng CSGT; ở CA cấp huyện ghi Công an quận, huyện, thị xã, TP.


