
 

Phụ lục 

CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4                                          

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

(Kèm theo Quyết định số 29   /QĐ-UBND ngày 06 tháng 01  năm 2022 của                          

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình) 

Phần I 

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 

 

Số 

TT 
Tên dịch vụ công Ghi chú  

Số 

trang 

1 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác  3 

2 Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác  10 

3 Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác  15 

4 Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác  21 

5 
Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến 
 29 

6 
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe 

máy chuyên dùng bị mất 
 36 

7 

Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường cho tất cả các loại 

phương tiện thủy nội địa 

 44 

8 

Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực 

hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự 

thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy 

chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe) 

 50 

9 Cấp giấy phép xe tập lái  54 

10 Cấp lại giấy phép xe tập lái  58 

11 
Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái 

xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động 
 63 

12 

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong 

trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên 

quan đến nội dung khác 

 71 

13 

Đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức 

pháp luật về giao thông đường bộ cho người 

điều khiển xe máy chuyên dùng 

 75 

14 Cấp phép thi công công trình đường bộ trên  82 
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quốc lộ đang khai thác 

15 

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu 

trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc 

đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Giao thông vận tải 

Có thực hiện liên 

thông với DVCTT 

mức độ 4 Cấp điện 

qua lưới trung áp 

90 

16 

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết 

yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với 

cấp giấy phép thi công xây dựng công trình 

thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ 

cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Giao thông vận tải 

 96 

17 

Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình 

thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ 

cao tốc đang khai thác 

Có thực hiện liên 

thông với DVCTT 

mức độ 4 Cấp điện 

qua lưới trung áp 

101 

18 

Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp 

giấy phép thi công xây dựng công trình thiết 

yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc 

đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Giao thông vận tải 

Có thực hiện liên 

thông với DVCTT 

mức độ 4 Cấp điện 

qua lưới trung áp 

107 

19 

Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo 

tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn 

đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với 

đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao 

quản lý 

 113 

20 

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ 

chức giao thông của nút đấu nối tạm thời có 

thời hạn vào quốc lộ 

 119 

21 

Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và 

phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu 

nối vào quốc lộ 

 125 

22 Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ  130 
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Phần II 

CÁC QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4  

 

Quy trình số: 01.SGT 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 ĐỐI VỚI THỦ TỤC                                     

CÔNG BỐ ĐƯA BẾN XE KHÁCH VÀO KHAI THÁC 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Giao thông vận tải 

 

Quy 

trình 

Đối tượng 

thực hiện 
 Nội dung công việc Thời gian thực hiện 

Bước 

nộp hồ 

sơ 

Người nộp    

hồ sơ 
I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại địa 

chỉ: https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống. 

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Giao thông vận tải. Tại danh sách dịch vụ công lựa 

chọn dịch vụ công “Công bố đưa bến xe khách vào khai thác”. 

4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Biểu mẫu điện tử hoặc Bản sao chụp/bản scan: Văn bản đề nghị công bố đưa 

bến xe khách vào khai thác theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 của Quy chuẩn Việt 

Nam 45:2012/BGTVT; 

- Bản chính có ký số hoặc Bản chứng thực điện tử: Văn bản chấp thuận đấu nối 

đường ra, vào bến xe khách với đường bộ của cơ quan có thẩm quyền; 

- Bản chính có ký số hoặc Bản chứng thực điện tử: Bản vẽ bố trí mặt bằng tổng 

thể bến xe khách; 

- Bản chính có ký số hoặc Bản chứng thực điện tử: Quyết định cho phép đầu tư 

xây dựng của cơ quan có thẩm quyền và biên bản nghiệm thu xây dựng; 

- Bản chính có ký số hoặc Bản chứng thực điện tử: Bản đối chiếu các quy định 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/
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kỹ thuật của bến xe khách theo Phụ lục 2 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

Bến xe khách sửa đổi lần 1 năm 2015. 

- Quy chế quản lý khai thác bến xe khách do đơn vị quản lý, khai thác bến xe 

khách ban hành. 

5. Hồ sơ điện tử gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử (e-

form) được cung cấp sẵn hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ hoặc 

dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. 

Đối với thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản điện tử có chữ ký số xác thực, Sở 

Giao thông vận tải có nội dung hướng dẫn để công khai ngay trên dịch vụ công 

trực tuyến được cung cấp, trường hợp bản điện tử chưa có ký số thì hướng dẫn 

việc đối chiếu hoặc nộp trực tiếp hồ sơ gốc khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua 

dịch vụ bưu chính công ích.  

6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): Trực tuyến /hoặc 

trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử 

(email) /hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại 

di động. 

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến 

có liên quan. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số 

điện thoại và hộp thư điện tử của Sở Giao thông vận tải được đăng tải kèm theo 

quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Giao thông vận tải tại Trung tâm 

Hành chính công tỉnh (Số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) 

hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu 

trên. 

Bước 1 Cán bộ tiếp 1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp 01 ngày làm việc 
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nhận hồ sơ 

tại Trung 

tâm Hành 

chính công 

tỉnh 

hồ sơ: Trực tuyến /hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử; 

chuyển Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái trực tiếp xử lý; gửi 

Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu qua Bộ phận một cửa. 

Bước 2 Cán bộ thụ 

lý hồ sơ của 

Phòng Quản 

lý vận tải, 

phương tiện 

và người lái 

Giải quyết hồ sơ hành chính điện tử theo quy định của pháp luật. 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Chuyển trả lại cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại 

Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trình kết quả xử lý cho lãnh đạo phòng Quản lý vận 

tải, phương tiện và người lái xem xét, chấp thuận. 

11 ngày làm việc 

Bước 3 Lãnh đạo 

Phòng Quản 

lý vận tải, 

phương tiện 

và người lái 

- Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu cán bộ thụ lý hồ sơ 

xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt. 

01 ngày làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Sở - Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu Lãnh đạo Phòng 

Quản lý vận tải, phương tiện và người lái xem xét, xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Ký duyệt, trả kết quả cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của 

Sở GTVT tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

01 ngày làm việc 

Bước 5 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Tiếp nhận hồ sơ và Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại 

bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng ký.  

01 ngày làm việc 
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Bước 

nhận 

kết quả 

Người nộp hồ 

sơ 

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu 

xác thực bằng chữ ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả hoặc gửi 

qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tuyến/ hoặc trực tiếp 

/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện 

tử tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 

  Tổng thời gian giải quyết 15 ngày làm việc 

 * Đính kèm các mẫu đơn, tờ khai, các biểu mẫu hồ sơ, mẫu kết quả và nội dung hướng dẫn điền hồ sơ, biểu mẫu:
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Mẫu: 
………(2)……….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Số: ........ /.......... 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     ..................., ngày           tháng           năm 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

CÔNG BỐ ĐƯA BẾN XE KHÁCH VÀO KHAI THÁC 

 

Kính gửi:.......................... (1)............................... 

 1. Đơn vị khai thác bến xe khách: (2):............................................. 

 2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có):.................................................... 

 3. Trụ sở: ......................................................................................... 

 4. Số điện thoại (Fax):..................................................................... 

 5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.........do.............cấp ngày .... 

....tháng........ năm ........... 

 Đề nghị kiểm tra để đưa bến xe khách……(3)…………………Cụ thể như 

sau: 

 - Tên: (3).......................................................................................... 

 - Địa chỉ:(4)....................................................................................... 

 - Tổng diện tích đất: (5)………………………… ……………………. 

 Sau khi xem xét và đối chiếu với các quy định tại QCVN 45: 2012/BGTVT 

Quy chuẩn kỹ thật quốc gia về Bến xe khách, chúng tôi đề nghị ….(1)….công bố 

Bến xe khách….(3)…. đạt quy chuẩn Bến xe loại:..........(6)… và được đưa vào 

khai thác. 

 ….(2)…. cam kết những nội dung trên là đúng thực tế.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu… 

 

Đại diện đơn vị 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn ghi: 

(1) Gửi Sở Giao thông vận tải địa phương có bến xe khách.  

(2) Ghi tên đơn vị khai thác bến xe khách 

(3) Ghi tên bến xe khách 

(4) Ghi tên vị trí, lý trình, địa chỉ của bến xe khách 

(5) Ghi diện tích đất hợp pháp được sử dụng để xây dựng bến xe khách 

(6) Ghi loại bến xe khách đề nghị công bố 
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Mẫu: 

  ………(2)………..                          
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Số: ........ /.......... 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          ..................., ngày………tháng……… năm 

                                                      

BẢN ĐỐI CHIẾU CÁC QUY ĐỊNH KỸ THUẬT CỦA QUY CHUẨN  

VỚI CÁC CÔNG TRÌNH CỦA BẾN XE KHÁCH 

Kính gửi:.......................... (1)............................... 

 1. Đơn vị khai thác bến xe khách: (2):............................................. 

 2. Trụ sở: ......................................................................................... 

 3. Số điện thoại (Fax):..................................................................... 

Kết quả đối chiếu các quy định kỹ thuật của quy chuẩn với các hạng mục 

công trình của Bến xe khách ……(3)…….như sau: 

TT Tiêu chí phân loại 

Đơn 

vị 

tính 

Quy định kỹ 

thuật của Bến xe 

khách loại 

…(4)… 

Theo 

thực 

tế 

1 Tổng diện tích (tối thiểu) m2   

2 Số vị trí đón khách (tối thiểu) Vị trí   

3 Số vị trí trả khách (tối thiểu) Vị trí   

4 
Diện tích bãi đỗ xe ô tô chờ vào 

vị trí đón khách (tối thiểu) 
m2 

  

5 
Diện tích bãi đỗ xe dành cho 

phương tiện khác 
m2   

6 
Diện tích phòng chờ cho hành 

khách (tối thiểu) 
m2 

  

7 
Số chỗ ngồi tối thiểu khu vực 

phòng chờ cho hành khách 
Chỗ 

  

8 

Hệ thống điều hòa, quạt điện khu 

vực phòng chờ cho hành khách 

(tối thiểu) 

   

9 Diện tích khu vực làm việc    

10 

Diện tích văn phòng dành cho 

Công an, Y tế, Thanh tra giao 

thông 

   

11 Diện tích khu vệ sinh    

12 
Diện tích dành cho cây xanh, 

thảm cỏ 

   

13 Đường xe ra, vào bến    

14 
Đường dẫn từ phòng chờ cho 

hành khách đến các vị trí đón, trả 
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khách 

15 Mặt sân bến    

16 Hệ thống cung cấp thông tin     

 ….(2)…. cam kết những nội dung trên là đúng thực tế.  

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại diện đơn vị 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn ghi: 

(1) Gửi Sở Giao thông vận tải địa phương có bến xe khách.  

(2) Ghi tên đơn vị khai thác bến xe khách 

(3) Ghi tên bến xe  

(4) Ghi loại bến xe đề nghị công bố 
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Quy trình số: 02.SGT 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 ĐỐI VỚI THỦ TỤC                                   

CÔNG BỐ LẠI ĐƯA BẾN XE KHÁCH VÀO KHAI THÁC 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Giao thông vận tải 

 

Quy 

trình 

Đối tượng 

thực hiện 
 Nội dung công việc Thời gian thực hiện 

Bước 

nộp hồ 

sơ 

Người nộp    

hồ sơ 
I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại địa 

chỉ: https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Giao thông vận tải. Tại danh sách dịch vụ công lựa 

chọn dịch vụ công “Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác”. 

4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Biểu mẫu điện tử hoặc Bản sao chụp/bản scan: Văn bản đề nghị công bố lại 

bến xe khách theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 của QCVN 45:2012/BGTVT. 

- Bản chính có ký số hoặc Bản chứng thực điện tử: Bản vẽ bố trí mặt bằng tổng 

thể các công trình xây dựng, cải tạo bến xe khách (nếu có thay đổi so với lần 

công bố trước). 

- Bản chính có ký số hoặc Bản chứng thực điện tử: Quyết định cho phép đầu tư 

xây dựng, cải tạo của cơ quan có thẩm quyền (nếu có thay đổi so với lần công 

bố trước). 

- Bản chính có ký số hoặc Bản chứng thực điện tử: Biên bản nghiệm thu các 

công trình xây dựng, cải tạo (nếu có thay đổi so với lần công bố trước). 

- Bản chính có ký số hoặc Bản chứng thực điện tử: Bản đối chiếu các quy định 

kỹ thuật của quy chuẩn này với các công trình của bến xe khách (nếu có thay đổi 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/
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so với lần công bố trước). 

5. Hồ sơ điện tử gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử (e-

form) được cung cấp sẵn hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ hoặc 

dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. 

Đối với thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản điện tử có chữ ký số xác thực, Sở 

Giao thông vận tải có nội dung hướng dẫn để công khai ngay trên dịch vụ công 

trực tuyến được cung cấp, trường hợp bản điện tử chưa có ký số thì hướng dẫn 

việc đối chiếu hoặc nộp trực tiếp hồ sơ gốc khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua 

dịch vụ bưu chính công ích. 

6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): Trực tuyến /hoặc 

trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử 

(email) /hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại 

di động. 

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến 

có liên quan. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số 

điện thoại và hộp thư điện tử của Sở Giao thông vận tải được đăng tải kèm theo 

quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Giao thông vận tải tại Trung tâm 

Hành chính công tỉnh (Số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) 

hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu 

trên. 

Bước 1 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ 

tại Trung 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp 

hồ sơ: Trực tuyến /hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử: 

01 ngày làm việc 
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tâm Hành 

chính công 

tỉnh 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử; 

chuyển Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái trực tiếp xử lý; gửi 

Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu qua Bộ phận một cửa. 

Bước 2 Cán bộ thụ 

lý hồ sơ của 

Phòng Quản 

lý vận tải, 

phương tiện 

và người lái 

Giải quyết hồ sơ hành chính điện tử theo quy định của pháp luật. 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Chuyển trả lại cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại 

Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trình kết quả xử lý cho lãnh đạo phòng Quản lý vận 

tải, phương tiện và người lái xem xét, chấp thuận. 

11 ngày làm việc 

Bước 3 Lãnh đạo 

Phòng Quản 

lý vận tải, 

phương tiện 

và người lái 

- Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu cán bộ thụ lý hồ sơ 

xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt. 

01 ngày làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Sở - Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu Lãnh đạo Phòng 

Quản lý vận tải, phương tiện và người lái xem xét, xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Ký duyệt, trả kết quả cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của 

Sở GTVT tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

01 ngày làm việc 

Bước 5 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Tiếp nhận hồ sơ và Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại 

bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng ký.  

01 ngày làm việc 

Bước 

nhận 

Người nộp hồ 

sơ 
- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu 

xác thực bằng chữ ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả hoặc gửi 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 
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kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tuyến/ hoặc trực tiếp 

/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện 

tử tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

  Tổng thời gian giải quyết 15 ngày làm việc 

 * Đính kèm các mẫu đơn, tờ khai, các biểu mẫu hồ sơ, mẫu kết quả và nội dung hướng dẫn điền hồ sơ, biểu mẫu:
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Mẫu:  

 
………(2)……….. 

                            
CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Số: ........ /.......... 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 ..................., ngày     tháng      năm 

                                                

GIẤY ĐỀ NGHỊ  

CÔNG BỐ LẠI BẾN XE KHÁCH  

Kính gửi:.......................... (1)............................... 

 1. Đơn vị khai thác bến xe khách:…….(2):............................................... 

 2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có):............................................................. 

 3. Trụ sở: ................................................................................................. 

 4. Số điện thoại (Fax):.............................................................................. 

 5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.........do....................cấp ngày .... 

....tháng........ năm ........... 

 Đơn vị hiện đang quản lý, khai thác ..(3)…. …Theo Quyết định công bố đưa 

Bến xe khách vào khai thác số…. ngày…. tháng…năm…của ….(1)….. Thời gian 

được phép khai thác đến ngày… tháng…. năm….. 

Sau khi xem xét các quy định tại QCVN 45:2012/BGTVT Quy chuẩn kỹ 

thật Quốc gia về Bến xe khách, chúng tôi đề nghị ….(1)….tiếp tục công bố đưa 

Bến xe khách…….(3)…. đạt loại: ......(4):........vào khai thác. 

….(2)…. cam kết những nội dung trên là đúng thực tế.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu… 

 

 

 

 

 

 

Đại diện đơn vị 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn ghi: 

(1) Gửi Sở Giao thông vận tải địa phương có bến xe khách  

(2) Ghi tên đơn vị khai thác bến xe khách  

(3) Ghi tên bến xe khách  

(4) Ghi loại bến xe khách đề nghị công bố 
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Quy trình số: 03.SGT 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 ĐỐI VỚI THỦ TỤC CÔNG BỐ                    

ĐƯA TRẠM DỪNG NGHỈ VÀO KHAI THÁC 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Giao thông vận tải 

 

Quy 

trình 

Đối tượng 

thực hiện 
 Nội dung công việc Thời gian thực hiện 

Bước 

nộp hồ 

sơ 

Người nộp    

hồ sơ 
I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại địa 

chỉ: https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Giao thông vận tải. Tại danh sách dịch vụ công lựa 

chọn dịch vụ công “Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác”. 

4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Biểu mẫu điện tử hoặc Bản sao chụp/bản scan: Giấy đề nghị công bố đưa trạm 

dừng nghỉ vào khai thác theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư 

48/2012/TT-BGTVT ngày 15/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải; 

- Bản chính có ký số hoặc Bản chứng thực điện tử: Văn bản chấp thuận đấu nối 

đường ra, vào trạm dừng nghỉ với đường giao thông của cơ quan có thẩm quyền; 

- Bản chính có ký số hoặc Bản chứng thực điện tử: Sơ đồ mặt bằng tổng thể, 

thiết kế kỹ thuật trạm dừng nghỉ; 

- Bản chính có ký số hoặc Bản chứng thực điện tử: Quyết định cho phép đầu tư 

xây dựng của cơ quan có thẩm quyền; 

- Bản chính có ký số hoặc Bản chứng thực điện tử: Biên bản nghiệm thu xây 

dựng; 

- Bản chính có ký số hoặc Bản chứng thực điện tử: Bản đối chiếu các quy định 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/
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kỹ thuật của Quy chuẩn với các công trình của trạm dừng nghỉ theo mẫu quy 

định tại Phụ lục 3 của Thông tư 48/2012/TT-BGTVT ngày 15/11/2012 của Bộ 

Giao thông vận tải; 

- Bản chính có ký số hoặc Bản chứng thực điện tử: Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh của đơn vị kinh doanh khai thác trạm dừng nghỉ; 

- Bản chính có ký số hoặc Bản chứng thực điện tử: Quy chế quản lý khai thác do 

trạm dừng nghỉ ban hành. 

5. Hồ sơ điện tử gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử (e-

form) được cung cấp sẵn hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ hoặc 

dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. 

Đối với thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản điện tử có chữ ký số xác thực, Sở 

Giao thông vận tải có nội dung hướng dẫn để công khai ngay trên dịch vụ công 

trực tuyến được cung cấp, trường hợp bản điện tử chưa có ký số thì hướng dẫn 

việc đối chiếu hoặc nộp trực tiếp hồ sơ gốc khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua 

dịch vụ bưu chính công ích.  

6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): Trực tuyến /hoặc 

trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử 

(email) /hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại 

di động. 

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến 

có liên quan. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số 

điện thoại và hộp thư điện tử của Sở Giao thông vận tải được đăng tải kèm theo 

quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Giao thông vận tải tại Trung tâm 

Hành chính công tỉnh (Số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) 
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hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu 

trên. 

Bước 1 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ 

tại Trung 

tâm Hành 

chính công 

tỉnh 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp 

hồ sơ: Trực tuyến /hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử; 

chuyển Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái trực tiếp xử lý; gửi 

Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu qua Bộ phận một cửa. 

01 ngày làm việc 

Bước 2 Cán bộ thụ 

lý hồ sơ của 

Phòng Quản 

lý vận tải, 

phương tiện 

và người lái 

Giải quyết hồ sơ hành chính điện tử theo quy định của pháp luật. 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Chuyển trả lại cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại 

Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trình kết quả xử lý cho lãnh đạo phòng Quản lý vận 

tải, phương tiện và người lái xem xét, chấp thuận. 

11 ngày làm việc 

Bước 3 Lãnh đạo 

Phòng Quản 

lý vận tải, 

phương tiện 

và người lái 

- Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu cán bộ thụ lý hồ sơ 

xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt. 

01 ngày làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Sở - Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu Lãnh đạo Phòng 

Quản lý vận tải, phương tiện và người lái xem xét, xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Ký duyệt, trả kết quả cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của 

Sở GTVT tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

01 ngày làm việc 

Bước 5 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ tại 

Tiếp nhận hồ sơ và Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại 

bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng ký.  

01 ngày làm việc 



18 
 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Bước 

nhận 

kết quả 

Người nộp hồ 

sơ 

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu 

xác thực bằng chữ ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả hoặc gửi 

qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tuyến/ hoặc trực tiếp 

/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện 

tử tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 

  Tổng thời gian giải quyết 15 ngày làm việc 

 * Đính kèm các mẫu đơn, tờ khai, các biểu mẫu hồ sơ, mẫu kết quả và nội dung hướng dẫn điền hồ sơ, biểu mẫu:
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Mẫu:          

  ………(2)……….. 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ........ /.......... …….,ngày…..tháng ….. năm……   

GIẤY ĐỀ NGHỊ  

CÔNG BỐ ĐƯA TRẠM DỪNG NGHỈ VÀO KHAI THÁC  

 

Kính gửi:.......................... (1)............................... 

 1. Đơn vị khai thác trạm dừng nghỉ: (2):....................................................... 

 2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có):................................................................. 

 3. Trụ sở: ...................................................................................................... 

 4. Số điện thoại (Fax):................................................................................... 

 5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.....................do....................cấp 

ngày .... ....tháng........ năm ….. 

 Đề nghị kiểm tra để đưa trạm dừng nghỉ ……(3)………………… thuộc 

tỉnh:(4)......................... vào khai thác. Cụ thể như sau: 

 - Tên: (3)...................................................................................................... 

 - Địa chỉ:(5).................................................................................................. 

 - Tổng diện tích đất: (6)…………………………………………………… 

Sau khi xem xét và đối chiếu với các tiêu chí quy định tại QCVN 

43:2012/BGTVT Quy chuẩn kỹ thật Quốc gia Trạm dừng nghỉ đường bộ, chúng 

tôi đề nghị ….(1)….công bố đưa Trạm dừng nghỉ….(3)…. đạt 

loại:..........(7):........... và được đưa vào khai thác. 

 ….(2)…. cam kết những nội dung trên là đúng thực tế. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu… 

 

 

Đại diện đơn vị 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn ghi: 

(1) Gửi Sở Giao thông vận tải hoặc Tổng cục Đường bộ Việt Nam (đối với trạm dừng nghỉ trên 

quốc lộ) 

(2) Ghi tên đơn vị khai thác trạm dừng nghỉ 

(3) Ghi tên trạm dừng nghỉ  

(4) Ghi tên tỉnh 

(5) Ghi lý trình, địa chỉ của trạm dừng nghỉ  

(6) Ghi diện tích đất hợp pháp được sử dụng để xây trạm dừng nghỉ 

(7) Ghi loại trạm dừng nghỉ đề nghị công bố.    

Mẫu:      
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………(2)……….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Số: ........ /.......... 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           ..................., ngày           tháng           năm 
 

BẢN ĐỐI CHIẾU CÁC QUY ĐỊNH KỸ THUẬT CỦA QUY CHUẨN  

VỚI CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TRẠM DỪNG NGHỈ 

 

Kính gửi:.......................... (1)............................... 

 1. Đơn vị khai thác trạm dừng nghỉ: (2):................................................. 

 2. Trụ sở:................................................................................................. 

 3. Số điện thoại (Fax):............................................................................. 

Kết quả đối chiếu các quy định kỹ thuật của Quy chuẩn với các hạng mục công 

trình của trạm dừng nghỉ ……(3)……..như sau: 

TT Tiêu chí phân loại 
Đơn vị 

tính 

Theo quy định 

kỹ thuật của 

TDN loại 

…(4)… 

Theo 

thực tế  

1 Tổng diện tích mặt bằng trạm (tối thiểu) M2   

 2 Bãi đỗ xe (diện tích tối thiểu) M2   

3 Đường xe ra, vào     

4 
Khu kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa phương 

tiện  

   

5 Trạm cấp nhiên liệu    

6 Mặt sân khu vực bãi đỗ xe    

7 Khu vệ sinh M2   

8 Phòng nghỉ tạm thời cho lái xe M2   

9 
Không gian nghỉ ngơi  (Khu vực có mái 

che và khu vực trồng cây xanh có ghế ngồi) 
M2 

  

10 Nơi cung cấp thông tin    

11 Khu phục vụ ăn uống, giải khát    

12 Khu vực giới thiệu và bán hàng hóa    

 ….(2)…. cam kết những nội dung trên là đúng thực tế.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu… 

Đại diện đơn vị 

                           (Ký tên, đóng dấu) 

Hướng dẫn ghi:  

(1) Gửi Sở Giao thông vận tải hoặc Tổng cục Đường bộ Việt Nam (đối với trạm dừng nghỉ trên quốc lộ) 

(2) Ghi tên đơn vị khai thác trạm dừng nghỉ 

(3) Ghi tên trạm dừng nghỉ  

(4) Ghi loại trạm dừng nghỉ đề nghị công bố 
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Quy trình số: 04.SGT 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 ĐỐI VỚI THỦ TỤC                                    

CÔNG BỐ LẠI ĐƯA TRẠM DỪNG NGHỈ VÀO KHAI THÁC 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Giao thông vận tải 

 

Quy 

trình 

Đối tượng 

thực hiện 
 Nội dung công việc Thời gian thực hiện 

Bước 

nộp hồ 

sơ 

Người nộp    

hồ sơ 
I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại địa 

chỉ: https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Giao thông vận tải. Tại danh sách dịch vụ công lựa 

chọn dịch vụ công “Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác”. 

4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Biểu mẫu điện tử hoặc Bản sao chụp/bản scan: Giấy đề nghị tiếp tục công bố 

đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 của Thông tư 

48/2012/TT-BGTVT ngày 15/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải; 

- Bản chính có ký số hoặc Bản chứng thực điện tử: Sơ đồ mặt bằng tổng thể, 

thiết kế kỹ thuật các công trình xây dựng, cải tạo trạm dừng nghỉ (nếu có thay 

đổi so với lần công bố trước); 

- Bản chính có ký số hoặc Bản chứng thực điện tử: Quyết định cho phép đầu tư 

xây dựng, cải tạo của cơ quan có thẩm quyền (nếu có thay đổi so với lần công 

bố trước); 

- Bản chính có ký số hoặc Bản chứng thực điện tử: Biên bản nghiệm thu các 

công trình xây dựng, cải tạo (nếu có thay đổi so với lần công bố trước); 

- Bản chính có ký số hoặc Bản chứng thực điện tử: Bản đối chiếu các quy định 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/


22 
 

kỹ thuật của Quy chuẩn với các công trình của trạm dừng nghỉ theo mẫu (nếu có 

thay đổi so với lần công bố trước); 

- Bản chính có ký số hoặc Bản chứng thực điện tử: Báo cáo kết quả hoạt động 

theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 của Thông tư 48/2012/TT-BGTVT ngày 

15/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải. 

5. Hồ sơ điện tử gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử (e-

form) được cung cấp sẵn hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ hoặc 

dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. 

Đối với thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản điện tử có chữ ký số xác thực, Sở 

Giao thông vận tải có nội dung hướng dẫn để công khai ngay trên dịch vụ công 

trực tuyến được cung cấp, trường hợp bản điện tử chưa có ký số thì hướng dẫn 

việc đối chiếu hoặc nộp trực tiếp hồ sơ gốc khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua 

dịch vụ bưu chính công ích.  

6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): Trực tuyến /hoặc 

trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử 

(email) /hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại 

di động. 

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến 

có liên quan. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số 

điện thoại và hộp thư điện tử của Sở Giao thông vận tải được đăng tải kèm theo 

quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Giao thông vận tải tại Trung tâm 

Hành chính công tỉnh (Số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) 

hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu 

trên. 



23 
 

Bước 1 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ 

tại Trung 

tâm Hành 

chính công 

tỉnh 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp 

hồ sơ: Trực tuyến /hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử; 

chuyển Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái trực tiếp xử lý; gửi 

Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu qua Bộ phận một cửa. 

01 ngày làm việc 

Bước 2 Cán bộ thụ 

lý hồ sơ của 

Phòng Quản 

lý vận tải, 

phương tiện 

và người lái 

Giải quyết hồ sơ hành chính điện tử theo quy định của pháp luật. 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Chuyển trả lại cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại 

Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trình kết quả xử lý cho lãnh đạo phòng Quản lý vận 

tải, phương tiện và người lái xem xét, chấp thuận. 

11 ngày làm việc 

Bước 3 Lãnh đạo 

Phòng Quản 

lý vận tải, 

phương tiện 

và người lái 

- Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu cán bộ thụ lý hồ sơ 

xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt. 

01 ngày làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Sở - Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu Lãnh đạo Phòng 

Quản lý vận tải, phương tiện và người lái xem xét, xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Ký duyệt, trả kết quả cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của 

Sở GTVT tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

01 ngày làm việc 

Bước 5 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Tiếp nhận hồ sơ và Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại 

bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng ký.  

01 ngày làm việc 
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Bước 

nhận 

kết quả 

Người nộp hồ 

sơ 

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu 

xác thực bằng chữ ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả hoặc gửi 

qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tuyến/ hoặc trực tiếp 

/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện 

tử tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 

  Tổng thời gian giải quyết 15 ngày làm việc 

 * Đính kèm các mẫu đơn, tờ khai, các biểu mẫu hồ sơ, mẫu kết quả và nội dung hướng dẫn điền hồ sơ, biểu mẫu:
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Mẫu:   

 

………(2)……….. 
                            

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Số: ........ /.......... 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

..................., ngày           tháng           năm 

                                                         

GIẤY ĐỀ NGHỊ  

TIẾP TỤC CÔNG BỐ ĐƯA TRẠM DỪNG NGHỈ VÀO KHAI THÁC  

 

Kính gửi:.......................... (1)............................... 

 

 1. Đơn vị khai thác trạm dừng nghỉ:…….(2):........................................ 

 2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có):........................................................... 

 3. Trụ sở: ................................................................................................ 

 4. Số điện thoại (Fax):.................................................................................. 

 5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.........        do....................cấp 

ngày .... ....tháng........ năm ........... 

 Đơn vị hiện đang quản lý, khai thác trạm dừng nghỉ: ..(3)…. …theo quyết 

định công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác số…. ngày…. tháng…năm…của 

….(1)….. thời gian được phép khai thác đến ngày… tháng…. năm….. 

Sau khi xem xét các quy định tại QCVN 43:2012/BGTVT Quy chuẩn kỹ 

thật Quốc gia Trạm dừng nghỉ đường bộ, chúng tôi đề nghị ….(1)….tiếp tục công 

bố đưa trạm dừng nghỉ…….(3)…. đạt loại: ......(4):....... vào khai thác. 

….(2)…. cam kết những nội dung trên là đúng thực tế.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu… 

 

 

 

 

 

Đại diện đơn vị 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

Hướng dẫn ghi: 

(1) Gửi Sở GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (đối với trạm dừng nghỉ trên quốc lộ) 

(2) Ghi tên đơn vị khai thác trạm dừng nghỉ 

(3) Ghi tên Trạm dừng nghỉ  

(4) Ghi loại trạm dừng nghỉ đề nghị công bố  
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Mẫu:                    

………(2)……….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Số: ........ /.......... 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           ..................., ngày           tháng           năm 
 

BẢN ĐỐI CHIẾU CÁC QUY ĐỊNH KỸ THUẬT CỦA QUY CHUẨN  

VỚI CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TRẠM DỪNG NGHỈ 

 

Kính gửi:.......................... (1)............................... 

 1. Đơn vị khai thác trạm dừng nghỉ: (2):................................................. 

 2. Trụ sở:................................................................................................. 

 3. Số điện thoại (Fax):............................................................................. 

Kết quả đối chiếu các quy định kỹ thuật của Quy chuẩn với các hạng mục công 

trình của trạm dừng nghỉ ……(3)……..như sau: 

TT Tiêu chí phân loại 
Đơn vị 

tính 

Theo quy định 

kỹ thuật của 

TDN loại 

…(4)… 

Theo 

thực tế  

1 Tổng diện tích mặt bằng trạm (tối thiểu) M2   

 2 Bãi đỗ xe (diện tích tối thiểu) M2   

3 Đường xe ra, vào     

4 
Khu kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa phương 

tiện  

   

5 Trạm cấp nhiên liệu    

6 Mặt sân khu vực bãi đỗ xe    

7 Khu vệ sinh M2   

8 Phòng nghỉ tạm thời cho lái xe M2   

9 
Không gian nghỉ ngơi  (Khu vực có mái 

che và khu vực trồng cây xanh có ghế ngồi) 
M2 

  

10 Nơi cung cấp thông tin    

11 Khu phục vụ ăn uống, giải khát    

12 Khu vực giới thiệu và bán hàng hóa    

 ….(2)…. cam kết những nội dung trên là đúng thực tế.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu… 

Đại diện đơn vị 

                           (Ký tên, đóng dấu) 

Hướng dẫn ghi:  

(1) Gửi Sở Giao thông vận tải hoặc Tổng cục Đường bộ Việt Nam (đối với trạm dừng nghỉ trên quốc lộ) 

(2) Ghi tên đơn vị khai thác trạm dừng nghỉ 

(3) Ghi tên trạm dừng nghỉ  

(4) Ghi loại trạm dừng nghỉ đề nghị công bố 
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Mẫu: 

………(2)…….. 

------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
--------------- 

Số: ……./…….   ……….., ngày     tháng     năm  

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

Kính gửi: ……….. (1) ………………….. 

………. (2) hiện đang quản lý, khai thác trạm dừng nghỉ ..(3).... theo Quyết định số.... 

ngày.... tháng...năm... của ….. (1) ….. thời gian được phép khai thác từ ngày ….. tháng 

….. năm ….. đến ngày... tháng.... năm .... 

………. (2).... Báo cáo kết quả hoạt động trong khoảng thời gian trên với các nội dung 

sau: 

I. Kết quả kinh doanh khai thác. 

1. Tổng số phương tiện vào trạm: …………………  (lượt xe) 

Trong đó: 

- Xe con:   (lượt xe) 

- Xe Khách trên 30 ghế:  (lượt xe) 

- Xe Khách dưới 30 ghế: (lượt xe) 

- Xe tải:  ………..   (lượt xe) 

2. Tổng số khách vào trạm: ………………….. (lượt khách) 

3. Bình quân mỗi ngày có: ………. lượt xe và ………….. lượt khách vào trạm. 

Trong đó có: ………. xe con;  ………..xe khách trên 30 ghế; ………. xe khách dưới 30 

ghế và .......... xe tải. 

II. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của trạm dừng nghỉ: 

(Báo cáo về tình trạng hiện tại, việc duy trì, bổ sung, cải tạo, nâng cấp các công trình, 

trang thiết bị của trạm và đối chiếu với các tiêu chí tương ứng của quy chuẩn QCVN 

43:2012/BGTVT) 

III. Việc thực hiện các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng 

nghỉ đường bộ và các quy định pháp luật liên quan khác: 

IV. Các vi phạm trong quá trình hoạt động (nếu có): 

(Kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra về các vi phạm của trạm dừng nghỉ; số lần và 

mức xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền đối với trạm. Các biện pháp 

và kết quả khắc phục của đơn vị khai thác trạm với các vi phạm trên). 

V. Kiến nghị, khiếu nại của người sử dụng trạm (nếu có): 

(Báo cáo từng trường hợp và biện pháp, kết quả giải quyết của đơn vị khai thác trạm) 

VI. Các kiến nghị của đơn vị khai thác trạm dừng nghỉ: 
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Ý kiến của Sở GTVT địa phương 

(Ký tên, đóng dấu) 

Đại diện đơn vị khai thác trạm 

(Ký tên, đóng dấu) 

Hướng dẫn ghi: 

(1) Gửi Sở GTVT, Tổng cục ĐBVN (đối với trạm dừng nghỉ trên quốc lộ) 

(2) Ghi tên đơn vị khai thác trạm dừng nghỉ 

(3) Ghi tên trạm dừng nghỉ 

(4) Ghi loại trạm dừng nghỉ đề nghị công bố. 
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Quy trình số: 05.SGT 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 ĐỐI VỚI THỦ TỤC ĐĂNG KÝ XE MÁY 

CHUYÊN DÙNG TỪ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG KHÁC CHUYỂN ĐẾN 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Giao thông vận tải 

 

Quy 

trình 

Đối tượng 

thực hiện 
 Nội dung công việc Thời gian thực hiện 

Bước 

nộp hồ 

sơ 

Người nộp    

hồ sơ 
I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại địa 

chỉ: https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Giao thông vận tải. Tại danh sách dịch vụ công lựa 

chọn dịch vụ công “Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương khác chuyển đến”. 

4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Biểu mẫu điện tử hoặc Bản sao chụp/bản scan: Tờ khai đăng ký xe máy 

chuyên dùng theo mẫu quy định tại mẫu số 2 Phụ lục 2 ban hành kèm theo 

Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ Giao thông vận tải; 

- Bản chính có ký số hoặc Bản chứng thực điện tử: Phiếu di chuyển đăng ký xe 

máy chuyên dùng đã được cấp theo quy định tại khoản 2 Điều 12 của Thông tư 

số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ Giao thông vận tải kèm theo hồ 

sơ xe máy chuyên dùng đã đăng ký. 

5. Hồ sơ điện tử gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử (e-

form) được cung cấp sẵn hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ hoặc 

dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. 

Đối với thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản điện tử có chữ ký số xác thực, Sở 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/
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Giao thông vận tải có nội dung hướng dẫn để công khai ngay trên dịch vụ công 

trực tuyến được cung cấp, trường hợp bản điện tử chưa có ký số thì hướng dẫn 

việc đối chiếu hoặc nộp trực tiếp hồ sơ gốc khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua 

dịch vụ bưu chính công ích.  

6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): Trực tuyến /hoặc 

trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử 

(email) /hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại 

di động. 

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến 

có liên quan. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số 

điện thoại và hộp thư điện tử của Sở Giao thông vận tải được đăng tải kèm theo 

quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Giao thông vận tải tại Trung tâm 

Hành chính công tỉnh (Số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) 

hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu 

trên. 

Bước 1 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ 

tại Trung 

tâm Hành 

chính công 

tỉnh 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp 

hồ sơ: Trực tuyến /hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử; 

chuyển Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái trực tiếp xử lý; gửi 

Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu qua Bộ phận một cửa. 

0,5 ngày làm việc 
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Bước 2 Cán bộ thụ 

lý hồ sơ của 

Phòng Quản 

lý vận tải, 

phương tiện 

và người lái 

Giải quyết hồ sơ hành chính điện tử theo quy định của pháp luật. 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Chuyển trả lại cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại 

Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trình kết quả xử lý cho lãnh đạo phòng Quản lý vận 

tải, phương tiện và người lái xem xét, chấp thuận. 

01 ngày làm việc 

Bước 3 Lãnh đạo 

Phòng Quản 

lý vận tải, 

phương tiện 

và người lái 

- Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu cán bộ thụ lý hồ sơ 

xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Sở - Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu Lãnh đạo Phòng 

Quản lý vận tải, phương tiện và người lái xem xét, xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Ký duyệt, trả kết quả cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của 

Sở GTVT tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 5 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Tiếp nhận hồ sơ và Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại 

bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng ký.  

0,5 ngày làm việc 

Bước 

nhận 

kết quả 

Người nộp hồ 

sơ 
- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu 

xác thực bằng chữ ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả hoặc gửi 

qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp phí, lệ phí trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định tại Thông 

tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính, cụ thể mức thu: 

200.000 đồng/lần/phương tiện. 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 
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- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tuyến/ hoặc trực tiếp 

/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện 

tử tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

  Tổng thời gian giải quyết 03 ngày làm việc 

 * Đính kèm các mẫu đơn, tờ khai, các biểu mẫu hồ sơ, mẫu kết quả và nội dung hướng dẫn điền hồ sơ, biểu mẫu:
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Mẫu Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

TỜ KHAI 

ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG 

 

1. Tên chủ sở hữu: ………………………………………………………………….. 

2. Số CMND/ Giấy Chứng nhận ĐKKD: ………………………………………….. 

3. Ngày cấp: ………………………………………………………………………… 

4. Nơi cấp: .................................................................................................................. 

5. Địa chỉ thường trú/ Văn phòng: .............................................................................. 

6. Họ và tên đồng chủ sở hữu (nếu có): …………………………………………….. 

7. Số CMND/ Giấy Chứng nhận ĐKKD .................................................................... 

8. Ngày cấp………………………………………………………………………….. 

9. Nơi cấp …………………………………………………………………………... 

10. Địa chỉ thường trú/ Văn phòng: ............................................................................ 

11. Loại xe máy chuyên dùng: ................................................................................... 

12. Nhãn hiệu (mác, kiểu): ………………….. 13. Công suất: ……………… (kW) 

14. Màu sơn:…………………………………. 15. Năm sản xuất: ............................ 

16. Nước sản xuất:…………………………… 17. Số khung:................................... 

18. Số động cơ: ……………………………… 19. Trọng lượng: …………….. (kg) 

20. Kích thước bao (dài x rộng x cao (mm)): ............................................................. 

21. Giấy tờ kèm theo nếu có: 

TT Số của giấy tờ Trích yếu nội dung Nơi cấp giấy tờ Ngày cấp Số trang 

1           

2           

Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Đề nghị Sở Giao thông vận tải …………………………………………….. xem xét cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký, biển số cho chiếc xe máy chuyên dùng khai trên. 

   ……., ngày…..tháng…..năm………. 

Người khai 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

  

 

Phần ghi của Sở Giao thông vận tải: 

(Dán trà số động cơ) 

(Dán trà số khung) 

* chỉ dán trà số động cơ của máy chính 
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- Đăng ký lần đầu     □ 

- Số biển số cũ: (nếu có): ……………… Biển số đề nghị cấp ………………….. 

  

Cán bộ làm thủ tục 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Trưởng phòng duyệt 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Giám đốc 

(Ký tên, đóng dấu) 

  

 

 

 

*Ghi chú: 

- Đánh dấu “x” vào các ô tương ứng; 

- Mục công suất ghi theo hồ sơ kỹ thuật của động cơ chính; 

- Cán bộ làm thủ tục phải ký chéo vào vị trí dán trà số động cơ, số khung. 
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MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG 

1. Kích thước: 

- Chiều dài: 95 mm, 

- Chiều rộng: 60 mm 

- Có viền xung quanh rộng 1mm và cách mép ngoài của giấy chứng nhận là 1 mm. 

2. Bảo mật chống làm giả: Loại giấy tốt, có hoa văn, nền màu vàng nhạt. 

3. Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng: 

a) Mặt trước: 

 

b) Mặt sau: 

ĐẶC ĐIỂM 

Nhãn hiệu:……………………………Mầu sơn……………………… 

Nước sản xuất:………………………………………………………… 

Số động cơ:…………………………Số khung………………………. 

Công suất động cơ:………………….Trọng lượng……..Kg 

Kích thước bao (dài x rộng x cao):…………………………………… 

 

- Đăng ký lần đầu:  

- Sang tên chủ sở hữu:  

- Cấp lại đăng ký:  

- Mất chứng từ gốc:  
 

Ngày     tháng     năm 

Sở GTVT……………. 

(ký tên, đóng dấu) 

 

4. Cách ghi: 

a) Chữ và số ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng là chữ in, kiểu chữ 

Unicode, cỡ chữ phù hợp với dòng để trống. Không được viết tay. Tên của giấy chứng nhận 

đăng ký viết in hoa, màu đỏ. 

b) Tại ô vuông mặt sau đánh dấu "x" tương ứng với từng mục đã in sẵn. 

c) Số thứ tự đăng ký xe máy chuyên dùng có 5 chữ số, bắt đầu từ 00001. 

d) Mục công suất ghi công suất của động cơ chính theo hồ sơ kỹ thuật.  
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Quy trình số: 06.SGT 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 ĐỐI VỚI THỦ TỤC CẤP LẠI                       

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG BỊ MẤT 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Giao thông vận tải 

 

Quy 

trình 

Đối tượng 

thực hiện 
 Nội dung công việc Thời gian thực hiện 

Bước 

nộp hồ 

sơ 

Người nộp    

hồ sơ 
I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại địa 

chỉ: https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Giao thông vận tải. Tại danh sách dịch vụ công lựa 

chọn dịch vụ công “Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên 

dùng bị mất”. 

4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Biểu mẫu điện tử hoặc Bản sao chụp/bản scan: Tờ khai cấp lại Giấy chứng 

nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng theo mẫu số 8 của Phụ lục 2 ban 

hành kèm theo Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ Giao 

thông vận tải; 

- Bản chính có ký số hoặc Bản chứng thực điện tử: Bản thông báo công khai trên 

phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương đăng ký theo mẫu số 17 Phụ lục 

2 ban hành kèm theo Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ 

Giao thông vận tải đối với trường hợp bị mất Giấy chứng nhận đăng ký. 

5. Hồ sơ điện tử gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử (e-

form) được cung cấp sẵn hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ hoặc 

dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/
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Đối với thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản điện tử có chữ ký số xác thực, Sở 

Giao thông vận tải có nội dung hướng dẫn để công khai ngay trên dịch vụ công 

trực tuyến được cung cấp, trường hợp bản điện tử chưa có ký số thì hướng dẫn 

việc đối chiếu hoặc nộp trực tiếp hồ sơ gốc khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua 

dịch vụ bưu chính công ích.  

6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): Trực tuyến /hoặc 

trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử 

(email) /hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại 

di động. 

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến 

có liên quan. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số 

điện thoại và hộp thư điện tử của Sở Giao thông vận tải được đăng tải kèm theo 

quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Giao thông vận tải tại Trung tâm 

Hành chính công tỉnh (Số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) 

hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu 

trên. 

Bước 1 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ 

tại Trung 

tâm Hành 

chính công 

tỉnh 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp 

hồ sơ: Trực tuyến /hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử; 

chuyển Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái trực tiếp xử lý; gửi 

Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, 

0,5 ngày làm việc 
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hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu qua Bộ phận một cửa. 

Bước 2 Cán bộ thụ 

lý hồ sơ của 

Phòng Quản 

lý vận tải, 

phương tiện 

và người lái 

Giải quyết hồ sơ hành chính điện tử theo quy định của pháp luật. 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Chuyển trả lại cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại 

Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trình kết quả xử lý cho lãnh đạo phòng Quản lý vận 

tải, phương tiện và người lái xem xét, chấp thuận. 

01 ngày làm việc 

Bước 3 Lãnh đạo 

Phòng Quản 

lý vận tải, 

phương tiện 

và người lái 

- Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu cán bộ thụ lý hồ sơ 

xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Sở - Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu Lãnh đạo Phòng 

Quản lý vận tải, phương tiện và người lái xem xét, xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Ký duyệt, trả kết quả cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của 

Sở GTVT tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 5 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Tiếp nhận hồ sơ và Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại 

bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng ký.  

0,5 ngày làm việc 

Bước 

nhận 

kết quả 

Người nộp hồ 

sơ 
- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu 

xác thực bằng chữ ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả hoặc gửi 

qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp phí, lệ phí trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định tại Thông 

tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính, cụ thể mức thu: 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 
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+ Lệ phí cấp lại giấy đăng ký kèm theo biển số: 200.000 đồng/lần/phương tiện; 

+ Lệ phí cấp lại giấy đăng ký không kèm theo biển số: 50.000 

đồng/lần/phương tiện; 

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tuyến/ hoặc trực tiếp 

/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện 

tử tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

  Tổng thời gian giải quyết 03 ngày làm việc 

 * Đính kèm các mẫu đơn, tờ khai, các biểu mẫu hồ sơ, mẫu kết quả và nội dung hướng dẫn điền hồ sơ, biểu mẫu:
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Mẫu Tờ khai cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

TỜ KHAI 

ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE MÁY 

CHUYÊN DÙNG 

 

1. Tên chủ sở hữu: ………………………………………………………………….. 

2. Số CMND/ Giấy Chứng nhận ĐKKD: …………………...................................... 

3. Ngày cấp: ………………………………………………………………………… 

4. Nơi cấp: ………………………………………………………………………….. 

5. Địa chỉ thường trú/ Văn phòng: ………………………………………………….. 

6. Họ và tên đồng chủ sở hữu (nếu có): …………………………………………….. 

7. Số CMND/ Giấy Chứng nhận ĐKKD: …………………………………...............  

8. Ngày cấp …………………………………………………………………………. 

9. Nơi cấp ………………………………………………………………................... 

10. Địa chỉ thường trú/ Văn phòng: ………………………………………………… 

11. Loại xe máy chuyên dùng: ……………………………………………………... 

12. Nhãn hiệu (mác, kiểu): ………………… 13. Công suất: …………………(kW) 

14. Màu sơn: ……………………………….. 15. Năm sản xuất: ………………….. 

16. Nước sản xuất: …………………………. 17. Số khung: ………………………. 

18. Số động cơ: ……………………………... 19. Trọng lượng: ………………(kg) 

20. Kích thước bao (dài x rộng x cao (mm)): ……………………………………… 

Hiện đã có Giấy chứng nhận đăng ký, biển số là ………………………………….. 

Do Sở Giao thông vận tải …………………………. cấp ngày … tháng … năm …. 

Lý do xin đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số: ………………………… 

Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Đề nghị Sở Giao thông vận tải xem xét đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe 

máy chuyên dùng đã khai trên.  

  ……., ngày…..tháng….năm…….. 

Người khai 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

  

 

Phần ghi của Sở Giao thông vận tải: 

(Dán trà số động cơ) 
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(Dán trà số khung) 

* chỉ dán trà số động cơ của máy chính 

Cấp theo đăng ký, số biển số cũ:……………………………………….. 

  

………., ngày…..tháng……năm……….. 

Cán bộ làm thủ tục 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Trưởng phòng duyệt 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Giám đốc 

(Ký tên, đóng dấu) 

  

 

 

 

* Ghi chú: Tờ khai lập thành 03 bản: 

- Mục công suất ghi theo hồ sơ kỹ thuật của động cơ chính 

- Cán bộ làm thủ tục phải ký chéo vào vị trí dán trà số động cơ, số khung. 
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Mẫu Bản thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương đăng ký 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

THÔNG BÁO CÔNG KHAI ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG 

Họ và tên chủ sở hữu: …………………………. 

Số CMND (Căn cước hoặc hộ chiếu) ……… 

Ngày cấp: ........................................... Nơi cấp………………………… 

Địa chỉ thường trú: ......................................................................................................  

Hiện tôi là chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau: 

Loại xe máy chuyên dùng: ............................................ Màu sơn …………………. 

Nhãn hiệu (mác, kiểu): .................................................. Công suất ……………….. 

Nước sản xuất: ............................................................... Năm sản xuất ………….... 

Số động cơ: .................................................................... Số khung ………………… 

Kích thước bao (dài x rộng x cao):……………………. Trọng lượng ....................... 

Nay tôi xin thông báo công khai, nếu ai có tranh chấp quyền sở hữu chiếc xe máy 

chuyên dùng nêu trên xin gửi về Sở Giao thông vận tải …………………………. 

Sau 07 ngày kể từ khi đăng tải thông báo này, nếu không có tranh chấp, Sở Giao 

thông vận tải sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký cho tôi theo quy định của pháp luật. 

   Chủ phương tiện 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

  

Xác nhận của đơn vị đăng thông báo: 

Đã thực hiện thông báo công khai tại……………… 

Thời hạn thông báo là 07 ngày: Từ ngày.../..../.... đến ngày…./..../……. 

   …………………, ngày……tháng…….năm……… 

Thủ trưởng đơn vị thông báo 
(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

* Ghi chú: 

Bản thông báo này được lưu trong hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải. 
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MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG 

1. Kích thước: 

- Chiều dài: 95 mm, 

- Chiều rộng: 60 mm 

- Có viền xung quanh rộng 1mm và cách mép ngoài của giấy chứng nhận là 1 mm. 

2. Bảo mật chống làm giả: Loại giấy tốt, có hoa văn, nền màu vàng nhạt. 

3. Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng: 

a) Mặt trước: 

 

b) Mặt sau: 

ĐẶC ĐIỂM 

Nhãn hiệu:……………………………Mầu sơn……………………… 

Nước sản xuất:………………………………………………………… 

Số động cơ:…………………………Số khung………………………. 

Công suất động cơ:………………….Trọng lượng……..Kg 

Kích thước bao (dài x rộng x cao):…………………………………… 

 

- Đăng ký lần đầu:  

- Sang tên chủ sở hữu:  

- Cấp lại đăng ký:  

- Mất chứng từ gốc:  
 

Ngày     tháng     năm 

Sở GTVT……………. 

(ký tên, đóng dấu) 

 

4. Cách ghi: 

a) Chữ và số ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng là chữ in, kiểu chữ 

Unicode, cỡ chữ phù hợp với dòng để trống. Không được viết tay. Tên của giấy chứng nhận 

đăng ký viết in hoa, màu đỏ. 

b) Tại ô vuông mặt sau đánh dấu "x" tương ứng với từng mục đã in sẵn. 

c) Số thứ tự đăng ký xe máy chuyên dùng có 5 chữ số, bắt đầu từ 00001. 

d) Mục công suất ghi công suất của động cơ chính theo hồ sơ kỹ thuật. 
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Quy trình số: 07.SGT 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 ĐỐI VỚI THỦ TỤC KIỂM TRA, CẤP GIẤY 

CHỨNG NHẬN AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO TẤT CẢ CÁC LOẠI                        

PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Giao thông vận tải 

 

Quy 

trình 

Đối tượng 

thực hiện 
 Nội dung công việc Thời gian thực hiện 

Bước 

nộp hồ 

sơ 

Người nộp    

hồ sơ 
I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại địa 

chỉ: https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Giao thông vận tải. Tại danh sách dịch vụ công lựa 

chọn dịch vụ công “Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường cho tất cả các loại phương tiện thủy nội địa”. 

4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Biểu mẫu điện tử hoặc Bản sao chụp/bản scan: Giấy đề nghị kiểm tra theo mẫu 

quy định tại Phụ lục V của Thông tư số 48/2015/TT-BGTVT ngày 22/9/2015 

của Bộ Giao thông vận tải (trừ trường hợp đề nghị kiểm tra bằng hình thức đề 

nghị trực tiếp, gọi điện thoại); 

- Bản chính có ký số hoặc Bản chứng thực điện tử Hồ sơ kỹ thuật phương tiện, 

cụ thể như sau: 

+  Đối với kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

cho phương tiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi hoặc phương tiện đã 

đóng mà không có sự giám sát của đăng kiểm thì trình Hồ sơ thiết kế đã được 

thẩm định. 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/
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+ Đối với kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

cho phương tiện đang khai thác thì trình Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và 

bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa đã được cấp khi thực hiện kiểm tra 

phương tiện. 

+ Đối với kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

cho phương tiện chuyển đổi tàu biển thành phương tiện thủy nội địa thì trình hồ 

sơ thiết kế chuyển đổi tàu biển thành phương tiện thủy nội địa đã được thẩm 

định và Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu biển Việt Nam. 

5. Hồ sơ điện tử gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử (e-

form) được cung cấp sẵn hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ hoặc 

dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. 

Đối với thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản điện tử có chữ ký số xác thực, Sở 

Giao thông vận tải có nội dung hướng dẫn để công khai ngay trên dịch vụ công 

trực tuyến được cung cấp, trường hợp bản điện tử chưa có ký số thì hướng dẫn 

việc đối chiếu hoặc nộp trực tiếp hồ sơ gốc khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua 

dịch vụ bưu chính công ích.  

6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): Trực tuyến /hoặc 

trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử 

(email) /hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại 

di động. 

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến 

có liên quan. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số 

điện thoại và hộp thư điện tử của Sở Giao thông vận tải được đăng tải kèm theo 

quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Giao thông vận tải tại Trung tâm 
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Hành chính công tỉnh (Số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) 

hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu 

trên. 

Bước 1 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ 

tại Trung 

tâm Hành 

chính công 

tỉnh 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp 

hồ sơ: Trực tuyến /hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử; 

chuyển Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái trực tiếp xử lý; gửi 

Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu qua Bộ phận một cửa. 

 

Bước 2 Cán bộ thụ 

lý hồ sơ của 

Phòng Quản 

lý vận tải, 

phương tiện 

và người lái 

Giải quyết hồ sơ hành chính điện tử theo quy định của pháp luật. 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Chuyển trả lại cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại 

Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Cán bộ thụ lý hồ sơ của Phòng Quản lý vận tải, 

phương tiện và người lái hẹn thời gian, địa điểm kiểm tra với người dân. 

 

Bước 3 Cán bộ thụ 

lý hồ sơ của 

Phòng Quản 

lý vận tải, 

phương tiện 

và người lái 

Thực hiện việc kiểm tra phương tiện: Trong thời hạn 01 ngày làm việc đối với 

việc kiểm tra phương tiện cách trụ sở làm việc dưới 70 km và 02 ngày làm việc 

đối với việc kiểm tra phương tiện cách trụ sở làm việc từ 70 km trở lên hoặc 

kiểm tra phương tiện ở vùng biển, đảo, kể từ khi kết thúc kiểm tra tại hiện 

trường, nếu kết quả kiểm tra phương tiện thỏa mãn các quy định của quy chuẩn 

kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật thì đơn vị đăng kiểm cấp Giấy chứng nhận an toàn 

kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa theo mẫu quy định 

 

Bước 4 Cán bộ thụ 

lý hồ sơ của 

Phòng Quản 

Trình kết quả xử lý cho lãnh đạo phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người 

lái xem xét, chấp thuận. 

0,25 - 0,5  

ngày làm việc 
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lý vận tải, 

phương tiện 

và người lái 

Bước 5 Lãnh đạo 

Phòng Quản 

lý vận tải, 

phương tiện 

và người lái 

- Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu cán bộ thụ lý hồ sơ 

xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt. 

0,25 - 0,5  

ngày làm việc 

Bước 6 Lãnh đạo Sở - Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu Lãnh đạo Phòng 

Quản lý vận tải, phương tiện và người lái xem xét, xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Ký duyệt, trả kết quả cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của 

Sở GTVT tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

0,25 - 0,5  

ngày làm việc 

Bước 7 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Tiếp nhận hồ sơ và Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại 

bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng ký.  

0,25 - 0,5  

ngày làm việc 

Bước 

nhận 

kết quả 

 

Người nộp hồ 

sơ 
- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu 

xác thực bằng chữ ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả hoặc gửi 

qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp phí, lệ phí trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định tại Thông 

tư số 123/2013/TT-BTC ngày 28/08/2013 của Bộ Tài chính, cụ thể mức thu: 

+ Phí: Phí kiểm định tính theo biểu phí ban hành kèm theo Thông tư số 

123/2013/TT-BTC ngày 28/08/2013 của Bộ Tài chính về việc Quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất 

lượng phương tiện thuỷ nội địa. 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 
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+ Lệ phí : 20.000 đồng /01Giấy chứng nhận. 

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tuyến/ hoặc trực tiếp 

/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện 

tử tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

  Tổng thời gian giải quyết  * 01 ngày làm việc 

đối với việc kiểm 

tra phương tiện 

cách trụ sở làm việc 

dưới 70 km; 

* 02 ngày làm việc 
đối với việc kiểm 

tra phương tiện 

cách trụ sở làm việc 

từ 70 km trở lên 

hoặc kiểm tra 

phương tiện ở vùng 

biển, đảo, kể từ khi 

kết thúc kiểm tra tại 

hiện trường 

 * Đính kèm các mẫu đơn, tờ khai, các biểu mẫu hồ sơ, mẫu kết quả và nội dung hướng dẫn điền hồ sơ, biểu mẫu:
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MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA PHƯƠNG TIỆN /SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP 

SỬ DỤNG CHO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2015/TT-BGTVT ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: …………… …………., ngày ….. tháng …… năm …….. 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA PHƯƠNG TIỆN/SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP  

SỬ DỤNG CHO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA 

Kính gửi: ……………………………………… 

Tổ chức, cá nhân đề nghị:  .....................................................................................  

Địa chỉ:  .................................................................................................................  

Số điện thoại:  ....................................  Số Fax:  .....................................................  

Đề nghị Cơ quan Đăng kiểm kiểm tra và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường cho phương tiện thủy nội địa/ giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật 

sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện sau: 

Tên tàu/tên sản phẩm công nghiệp: …………………/ ....................................... /  

Số thẩm định thiết kế:  ...........................................................................................  

Số ĐKHC/ Số Đăng kiểm (*): ………………../ ...................................................  

Nội dung kiểm tra: 

 ...............................................................................................................................  

Tên, địa chỉ nhà sản xuất (**):  .............................................................................  

Thời gian dự kiến kiểm tra:  ..................................................................................  

Địa điểm kiểm tra:  ................................................................................................  

Tên Tổ chức/cá nhân trả phí đăng kiểm:  ..............................................................  

Địa chỉ, số điện thoại, số fax:  ...............................................................................  

Mã số thuế:  ...........................................................................................................  

Chúng tôi đồng ý trả đầy đủ phí và lệ phí cấp giấy chứng nhận theo quy định hiện hành. 

 Đơn vị đề nghị  

(Ký, ghi rõ họ tên & đóng dấu nếu có) 

 

 

(*) Áp dụng cho phương tiện đang khai thác. 

(**) Áp dụng cho kiểm tra sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện. 
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Quy trình số: 08.SGT 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 ĐỐI VỚI THỦ TỤC CẤP LẠI                     

GIẤY CHỨNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE (TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT, BỊ HỎNG, CÓ SỰ              

THAY ĐỔI LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE) 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Giao thông vận tải 
 

Quy 

trình 

Đối tượng 

thực hiện 
 Nội dung công việc Thời gian thực hiện 

Bước 

nộp hồ 

sơ 

 

Người nộp    

hồ sơ 
I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại địa 

chỉ: https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Giao thông vận tải. Tại danh sách dịch vụ công lựa 

chọn dịch vụ công “Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe 

(trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy 

chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe)”. 

4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Biểu mẫu điện tử hoặc Bản sao chụp/bản scan: Đơn đề nghị theo mẫu quy định 

tại Phụ lục IV Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ; 

- 01 ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm nền màu xanh, kiểu thẻ căn cước, được chụp trong 

thời gian không quá 06 tháng (Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính) 

5. Hồ sơ điện tử gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử (e-

form) được cung cấp sẵn hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ hoặc 

dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. 

Đối với thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản điện tử có chữ ký số xác thực, Sở 

Giao thông vận tải có nội dung hướng dẫn để công khai ngay trên dịch vụ công 

trực tuyến được cung cấp, trường hợp bản điện tử chưa có ký số thì hướng dẫn 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/
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việc đối chiếu hoặc nộp trực tiếp hồ sơ gốc khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua 

dịch vụ bưu chính công ích.  

6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): Trực tuyến /hoặc 

trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử (email) 

/hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại di động. 

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến 

có liên quan. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số 

điện thoại và hộp thư điện tử của Sở Giao thông vận tải được đăng tải kèm theo 

quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Giao thông vận tải tại Trung tâm 

Hành chính công tỉnh (Số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) 

hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu 

trên. 

Bước 1 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ 

tại Trung 

tâm Hành 

chính công 

tỉnh 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp 

hồ sơ: Trực tuyến /hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử; 

chuyển Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái trực tiếp xử lý; gửi 

Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu qua Bộ phận một cửa. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 2 Cán bộ thụ 

lý hồ sơ của 

Phòng Quản 

Giải quyết hồ sơ hành chính điện tử theo quy định của pháp luật. 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Chuyển trả lại cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại 

Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

01 ngày làm việc 
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lý vận tải, 

phương tiện 

và người lái 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trình kết quả xử lý cho lãnh đạo phòng Quản lý vận 

tải, phương tiện và người lái xem xét, chấp thuận. 

Bước 3 Lãnh đạo 

Phòng Quản 

lý vận tải, 

phương tiện 

và người lái 

- Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu cán bộ thụ lý hồ sơ 

xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Sở - Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu Lãnh đạo Phòng 

Quản lý vận tải, phương tiện và người lái xem xét, xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Ký duyệt, trả kết quả cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của 

Sở GTVT tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 5 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Tiếp nhận hồ sơ và Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại 

bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng ký.  

0,5 ngày làm việc 

Bước 

nhận 

kết quả 

 

Người nộp hồ 

sơ 
- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu 

xác thực bằng chữ ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả hoặc gửi 

qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tuyến/ hoặc trực tiếp 

/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện 

tử tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 

  Tổng thời gian giải quyết 03 ngày làm việc 

 * Đính kèm các mẫu đơn, tờ khai, các biểu mẫu hồ sơ, mẫu kết quả và nội dung hướng dẫn điền hồ sơ, biểu mẫu:
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Mẫu: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TẬP HUẤN, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN  

GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE 

Kính gửi: Cơ quan có thẩm quyền. 

Tôi là: …………..……………………………………… Quốc tịch:..................... 

Sinh ngày: ………………tháng ………năm ……………………Nam, Nữ..... 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:............................................................................. 

Nơi cư trú:................................................................................................................. 

Có giấy chứng minh nhân dân số: ……………, cấp ngày ........tháng...…năm........ 

Nơi 

cấp:............................................................................................................................ 

Có giấy phép lái xe số: ………………, hạng …………do:................................... 

cấp ngày …………………tháng …………………năm ………………............... 

Đề nghị cho tôi được tham gia tập huấn, cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực 

hành lái xe hạng 

Gửi kèm theo: 

- 01 bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc chứng chỉ kỹ 

năng nghề để dạy trình độ sơ cấp; 

- 01 bản sao có chứng thực chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; 

- 02 ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm, chụp trong thời gian không quá 06 tháng. 

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn 

chịu trách nhiệm. 

  

  …………, ngày……… tháng…….. năm 

20.... 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 



54 
 

Quy trình số: 09.SGT 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 ĐỐI VỚI THỦ TỤC                                        

CẤP GIẤY PHÉP XE TẬP LÁI 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Giao thông vận tải 

 

Quy 

trình 

Đối tượng 

thực hiện 
 Nội dung công việc Thời gian thực hiện 

Bước 

nộp hồ 

sơ 

 

Người nộp    

hồ sơ 
I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại địa 

chỉ: https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Giao thông vận tải. Tại danh sách dịch vụ công lựa 

chọn dịch vụ công “Cấp giấy phép xe tập lái”. 

4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Biểu mẫu điện tử hoặc Bản sao chụp/bản scan: Danh sách xe đề nghị cấp giấy 

phép xe tập lái theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII của Nghị định số 

65/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ. 

  - Bản sao chụp/bản scan (Xuất trình bản chính để đối chiếu khi nhận kết quả) 

hoặc Bản chứng thực điện tử: Giấy đăng ký xe; 

5. Hồ sơ điện tử gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử (e-

form) được cung cấp sẵn hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ hoặc 

dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. 

Đối với thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản điện tử có chữ ký số xác thực, Sở 

Giao thông vận tải có nội dung hướng dẫn để công khai ngay trên dịch vụ công 

trực tuyến được cung cấp, trường hợp bản điện tử chưa có ký số thì hướng dẫn 

việc đối chiếu hoặc nộp trực tiếp hồ sơ gốc khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua 

dịch vụ bưu chính công ích.  

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/
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6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): Trực tuyến /hoặc 

trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử 

(email) /hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại 

di động. 

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến 

có liên quan. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số 

điện thoại và hộp thư điện tử của Sở Giao thông vận tải được đăng tải kèm theo 

quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Giao thông vận tải tại Trung tâm 

Hành chính công tỉnh (Số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) 

hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu 

trên. 

Bước 1 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ 

tại Trung 

tâm Hành 

chính công 

tỉnh 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp 

hồ sơ: Trực tuyến /hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử; 

chuyển Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái trực tiếp xử lý; gửi 

Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu qua Bộ phận một cửa. 

0.15 ngày làm việc 

Bước 2 Cán bộ thụ 

lý hồ sơ của 

Phòng Quản 

lý vận tải, 

phương tiện 

Giải quyết hồ sơ hành chính điện tử theo quy định của pháp luật. 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Chuyển trả lại cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại 

Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trình kết quả xử lý cho lãnh đạo phòng Quản lý vận 

tải, phương tiện và người lái xem xét, chấp thuận. 

0,25 ngày làm việc 
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và người lái 

Bước 3 Lãnh đạo 

Phòng Quản 

lý vận tải, 

phương tiện 

và người lái 

- Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu cán bộ thụ lý hồ sơ 

xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt. 

0,25 ngày làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Sở - Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu Lãnh đạo Phòng 

Quản lý vận tải, phương tiện và người lái xem xét, xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Ký duyệt, trả kết quả cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của 

Sở GTVT tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

0,25 ngày làm việc 

Bước 5 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Tiếp nhận hồ sơ và Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại 

bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng ký.  

0,1 ngày làm việc 

Bước 

nhận 

kết quả 

 

Người nộp hồ 

sơ 

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu 

xác thực bằng chữ ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả hoặc gửi 

qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tuyến/ hoặc trực tiếp 

/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện 

tử tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 

  Tổng thời gian giải quyết 01 ngày làm việc, 

kể từ ngày cấp giấy 

phép đào tạo lái xe 

cho cơ sở đào tạo 

 * Đính kèm các mẫu đơn, tờ khai, các biểu mẫu hồ sơ, mẫu kết quả và nội dung hướng dẫn điền hồ sơ, biểu mẫu:
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Mẫu: 
 

TRƯỜNG……………. 

TRUNG TÂM……………………. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Quảng Bình 

 

Trường (Trung tâm)……….. đề nghị Sở Giao thông vận tải Quảng Bình xem xét, cấp giấy phép xe tập lái cho số xe tập lái của cơ sở đào tạo theo 

danh sách dưới đây: 

DANH SÁCH XE TẬP LÁI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XE TẬP LÁI 

Số 

TT 

Biển số 

đăng ký 

Xe của 

cơ sở đào 

tạo 

Xe hợp 

đồng 

Nhãn 

hiệu 

Loại 

xe 

Số động 

cơ 
Số khung 

Giấy chứng nhận kiểm 

định ATKT&BVMT 
Ghi chú 

Ngày cấp 
Ngày hết 

hạn 
           

           

           

           

           

           

           

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: 

……….., ngày ….. tháng…… năm 20…. 

HIỆU TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC) 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Quy trình số: 10.SGT 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4                                                                           

ĐỐI VỚI THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP XE TẬP LÁI 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Giao thông vận tải 

 

Quy 

trình 

Đối tượng 

thực hiện 
 Nội dung công việc Thời gian thực hiện 

Bước 

nộp hồ 

sơ 

 

Người nộp    

hồ sơ 
I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại địa 

chỉ: https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Giao thông vận tải. Tại danh sách dịch vụ công lựa 

chọn dịch vụ công “Cấp lại giấy phép xe tập lái”. 

4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Biểu mẫu điện tử hoặc Bản sao chụp/bản scan: Danh sách xe đề nghị cấp giấy 

phép xe tập lái theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII của Nghị định số 

65/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ; 

- Bản sao chụp/bản scan (Xuất trình bản chính để đối chiếu khi nhận kết quả) 

hoặc Bản chứng thực điện tử: Giấy đăng ký xe; 

5. Hồ sơ điện tử gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử (e-

form) được cung cấp sẵn hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ hoặc 

dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. 

Đối với thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản điện tử có chữ ký số xác thực, Sở 

Giao thông vận tải có nội dung hướng dẫn để công khai ngay trên dịch vụ công 

trực tuyến được cung cấp, trường hợp bản điện tử chưa có ký số thì hướng dẫn 

việc đối chiếu hoặc nộp trực tiếp hồ sơ gốc khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/
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dịch vụ bưu chính công ích. 

6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): Trực tuyến /hoặc 

trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử 

(email) /hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại 

di động. 

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến 

có liên quan. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số 

điện thoại và hộp thư điện tử của Sở Giao thông vận tải được đăng tải kèm theo 

quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Giao thông vận tải tại Trung tâm 

Hành chính công tỉnh (Số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) 

hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu 

trên. 

Bước 1 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ 

tại Trung 

tâm Hành 

chính công 

tỉnh 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp 

hồ sơ: Trực tuyến /hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử; 

chuyển Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái trực tiếp xử lý; gửi 

Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu qua Bộ phận một cửa. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 2 Cán bộ thụ 

lý hồ sơ của 

Phòng Quản 

Giải quyết hồ sơ hành chính điện tử theo quy định của pháp luật. 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Chuyển trả lại cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại 

Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

01 ngày làm việc 
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lý vận tải, 

phương tiện 

và người lái 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trình kết quả xử lý cho lãnh đạo phòng Quản lý vận 

tải, phương tiện và người lái xem xét, chấp thuận. 

Bước 3 Lãnh đạo 

Phòng Quản 

lý vận tải, 

phương tiện 

và người lái 

- Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu cán bộ thụ lý hồ sơ 

xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Sở - Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu Lãnh đạo Phòng 

Quản lý vận tải, phương tiện và người lái xem xét, xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Ký duyệt, trả kết quả cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của 

Sở GTVT tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 5 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Tiếp nhận hồ sơ và Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại 

bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng ký.  

0,5 ngày làm việc 

Bước 

nhận 

kết quả 

 

Người nộp hồ 

sơ 
- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu 

xác thực bằng chữ ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả hoặc gửi 

qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tuyến/ hoặc trực tiếp 

/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện 

tử tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 

  Tổng thời gian giải quyết 03 ngày làm việc 

 * Đính kèm các mẫu đơn, tờ khai, các biểu mẫu hồ sơ, mẫu kết quả và nội dung hướng dẫn điền hồ sơ, biểu mẫu:
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Mẫu: 

 
TRƯỜNG……………. 

TRUNG TÂM……………………. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Quảng Bình 

 

Trường (Trung tâm)……….. đề nghị Sở Giao thông vận tải Quảng Bình xem xét, cấp giấy phép xe tập lái cho số xe tập lái của cơ sở đào tạo theo 

danh sách dưới đây: 

DANH SÁCH XE TẬP LÁI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XE TẬP LÁI 

Số 

TT 

Biển số 

đăng ký 

Xe của 

cơ sở đào 

tạo 

Xe hợp 

đồng 

Nhãn 

hiệu 

Loại 

xe 

Số động 

cơ 
Số khung 

Giấy chứng nhận kiểm 

định ATKT&BVMT 
Ghi chú 

Ngày cấp 
Ngày hết 

hạn 
           

           

           

           

           

           

           

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: 

……….., ngày ….. tháng…… năm 20…. 

HIỆU TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC) 

(Ký tên, đóng dấu) 
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MẪU GIẤY PHÉP XE TẬP LÁI  

(Kèm theo Nghị định số: 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016) 
_____ 

Kích thước: 120 mm x 180 mm. 
 

1. Mặt trước: 

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

GIẤY PHÉP XE TẬP LÁI 
Số:................./.......... 

Cấp cho xe biển số:........................................Loại phương tiện:................................. 

Nhãn hiệu xe:.................................................Màu sơn:............................................... 

Cơ sở đào tạo:.............................................................................................................. 

Được phép tập lái xe trên các tuyến đường (Quốc lộ, Tỉnh lộ, từ....đến:............) 

 

Có giá trị: 

Từ ngày........../……../…........ 

Đến ngày......./........../............. 

(Giấy phép xe tập lái chỉ có giá trị khi 

Giấy chứng nhận kiểm định an toàn 

kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe 

còn giá trị sử dụng). 

Hà Nội, ngày.......tháng.......năm 20..... 
THỦ TRƯỞNG 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 
2. Mặt sau: In chữ “TẬP LÁI” theo phông chữ Times New Roman in hoa, đứng, đậm, cỡ chữ 90.  

 

 

TẬP LÁI 
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Quy trình số: 11.SGT 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 ĐỐI VỚI THỦ TỤC                                       

CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE LOẠI 3 ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Giao thông vận tải 

I. Trường hợp trung tâm sát hạch lái xe có sự thay đổi về thiết bị sát hạch, chủng loại, số lượng xe cơ giới sử dụng để 

sát hạch lái xe 

 

Quy 

trình 

Đối tượng 

thực hiện 
 Nội dung công việc Thời gian thực hiện 

Bước 

nộp hồ 

sơ 

 

Người nộp    

hồ sơ 
I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại địa 

chỉ: https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Giao thông vận tải. Tại danh sách dịch vụ công lựa 

chọn dịch vụ công “Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ 

điều kiện hoạt động”. 

4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Bản sao chụp/bản scan: Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát 

hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động. 

5. Hồ sơ điện tử gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử (e-

form) được cung cấp sẵn hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ hoặc 

dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. 

Đối với thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản điện tử có chữ ký số xác thực, Sở 

Giao thông vận tải có nội dung hướng dẫn để công khai ngay trên dịch vụ công 

trực tuyến được cung cấp, trường hợp bản điện tử chưa có ký số thì hướng dẫn 

việc đối chiếu hoặc nộp trực tiếp hồ sơ gốc khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/
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dịch vụ bưu chính công ích.  

6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): Trực tuyến /hoặc 

trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử 

(email) /hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại 

di động. 

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến 

có liên quan. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số 

điện thoại và hộp thư điện tử của Sở Giao thông vận tải được đăng tải kèm theo 

quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Giao thông vận tải tại Trung tâm 

Hành chính công tỉnh (Số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) 

hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu 

trên. 

Bước 1 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ 

tại Trung 

tâm Hành 

chính công 

tỉnh 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp 

hồ sơ: Trực tuyến /hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử; 

chuyển Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái trực tiếp xử lý; gửi 

Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu qua Bộ phận một cửa. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 2 Cán bộ thụ 

lý hồ sơ của 

Phòng Quản 

lý vận tải, 

Giải quyết hồ sơ hành chính điện tử theo quy định của pháp luật. 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Chuyển trả lại cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại 

Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

08 ngày làm việc 
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phương tiện 

và người lái 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trình kết quả xử lý cho lãnh đạo phòng Quản lý vận 

tải, phương tiện và người lái xem xét, chấp thuận. 

Bước 3 Lãnh đạo 

Phòng Quản 

lý vận tải, 

phương tiện 

và người lái 

- Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu cán bộ thụ lý hồ sơ 

xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Sở - Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu Lãnh đạo Phòng 

Quản lý vận tải, phương tiện và người lái xem xét, xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Ký duyệt, trả kết quả cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của 

Sở GTVT tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 5 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Tiếp nhận hồ sơ và Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại 

bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng ký.  

0,5 ngày làm việc 

Bước 

nhận 

kết quả 

Người nộp hồ 

sơ 

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu 

xác thực bằng chữ ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả hoặc gửi 

qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tuyến/ hoặc trực tiếp 

/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện 

tử tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 

  Tổng thời gian giải quyết 10 ngày làm việc 
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II. Trường hợp Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe được cấp lại khi bị hỏng, mất, có sự thay đổi liên quan 

đến nội dung của giấy chứng nhận 

Quy 

trình 

Đối tượng 

thực hiện 
 Nội dung công việc Thời gian thực hiện 

Bước 

nộp hồ 

sơ 

 

Người nộp    

hồ sơ 
I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại địa 

chỉ: https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Giao thông vận tải. Tại danh sách dịch vụ công lựa 

chọn dịch vụ công “Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ 

điều kiện hoạt động”. 

4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Bản sao chụp/bản scan: Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận và nêu rõ lý 

do hỏng hoặc mất. 

5. Hồ sơ điện tử gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử (e-

form) được cung cấp sẵn hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ hoặc 

dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. 

Đối với thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản điện tử có chữ ký số xác thực, Sở 

Giao thông vận tải có nội dung hướng dẫn để công khai ngay trên dịch vụ công 

trực tuyến được cung cấp, trường hợp bản điện tử chưa có ký số thì hướng dẫn 

việc đối chiếu hoặc nộp trực tiếp hồ sơ gốc khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua 

dịch vụ bưu chính công ích. 

6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): Trực tuyến /hoặc 

trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử 

(email) /hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại 

di động. 

  

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/
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8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến 

có liên quan. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số 

điện thoại và hộp thư điện tử của Sở Giao thông vận tải được đăng tải kèm theo 

quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Giao thông vận tải tại Trung tâm 

Hành chính công tỉnh (Số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) 

hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu 

trên. 

Bước 1 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ 

tại Trung 

tâm Hành 

chính công 

tỉnh 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp 

hồ sơ: Trực tuyến /hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử; 

chuyển Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái trực tiếp xử lý; gửi 

Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu qua Bộ phận một cửa. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 2 Cán bộ thụ 

lý hồ sơ của 

Phòng Quản 

lý vận tải, 

phương tiện 

và người lái 

Giải quyết hồ sơ hành chính điện tử theo quy định của pháp luật. 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Chuyển trả lại cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại 

Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trình kết quả xử lý cho lãnh đạo phòng Quản lý vận 

tải, phương tiện và người lái xem xét, chấp thuận. 

01 ngày làm việc 

Bước 3 Lãnh đạo 

Phòng Quản 

lý vận tải, 

phương tiện 

- Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu cán bộ thụ lý hồ sơ 

xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt. 

0,5 ngày làm việc 
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và người lái 

Bước 4 Lãnh đạo Sở - Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu Lãnh đạo Phòng 

Quản lý vận tải, phương tiện và người lái xem xét, xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Ký duyệt, trả kết quả cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của 

Sở GTVT tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 5 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Tiếp nhận hồ sơ và Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại 

bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng ký.  

0,5 ngày làm việc 

Bước 

nhận 

kết quả 

 

Người nộp hồ 

sơ 

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu 

xác thực bằng chữ ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả hoặc gửi 

qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tuyến/ hoặc trực tiếp 

/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện 

tử tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 

  Tổng thời gian giải quyết 03 ngày làm việc 

* Đính kèm các mẫu đơn, tờ khai, các biểu mẫu hồ sơ, mẫu kết quả và nội dung hướng dẫn điền hồ sơ, biểu mẫu:
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MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN  

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG 

(Kèm theo Nghị định số: 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016) 

______ 

 
 

 

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: .................../ .................., ngày ..... tháng ..... năm 20..... 
 

GIẤY CHỨNG NHẬN  
TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG 

 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008; 

Căn cứ Nghị định số ...../..... /NĐ-CP ...../...... /..... của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh 

dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe; 

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ 

(QCVN.............../BGTVT) ban hành kèm theo Thông tư số ...../..... /TT-BGTVT ngày .... /..... /..... 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; 

Căn cứ Biên bản kiểm tra Trung tâm sát hạch lái xe...............................của Đoàn kiểm tra 

ngày ..... /...../.....; 

Xét đề nghị của Trung tâm sát hạch lái xe...................................tại văn bản số................ 

ngày ..... /..... /..... về việc kiểm tra, xác nhận trung tâm sát hạch lái xe; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng ............................................................................., 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN 

 

         Cấp giấy chứng nhận cho: TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE... 

         1. Địa chỉ: 

         - Điện thoại:                                                 - Fax: 

         2. Cơ quan quản lý hoạt động trực tiếp: 

         3. Trung tâm sát hạch lái xe..........................là trung tâm sát hạch loại … , sử dụng thiết bị 

sát hạch của ............, có đủ điều kiện sát hạch lái xe các hạng:............., được sử dụng ..... xe sát 

hạch (có danh sách xe sát hạch kèm theo). 

          

         Trung tâm sát hạch lái xe phải xuất trình Giấy chứng nhận này với cơ quan quản lý sát hạch 

cấp giấy phép lái xe đến tổ chức sát hạch và chịu sự kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền. 

        Giấy chứng nhận này thay thế Giấy chứng nhận số....... của cơ quan có thẩm quyền đã cấp 

cho Trung tâm (đối với trường hợp cấp lại giấy chứng nhận)./. 
 

 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN 

(Ký tên, đóng dấu) 
Giấy chứng nhận này có giá trị đến  

ngày ..... tháng ..... năm ..... 
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DANH SÁCH XE SÁT HẠCH ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG 

(Kèm theo Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động số…../…….. ngày 

….. tháng….. năm) 

 
TT Nhãn hiệu xe Ký hiệu 

xe sát 

hạch 

Biển số Hạng 

xe sát 

hạch 

Nội dung sát hạch 
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Quy trình số: 12.SGT 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 ĐỐI VỚI THỦ TỤC                                      

CẤP LẠI GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT, BỊ HỎNG,                                       

CÓ SỰ THAY ĐỔI LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG KHÁC 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Giao thông vận tải 
 

Quy 

trình 

Đối tượng 

thực hiện 
 Nội dung công việc Thời gian thực hiện 

Bước 

nộp hồ 

sơ 

 

Người nộp    

hồ sơ 
I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại địa 

chỉ: https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Giao thông vận tải. Tại danh sách dịch vụ công lựa 

chọn dịch vụ công “Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, 

bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác”. 

4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Bản sao chụp/bản scan: Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô 

nêu rõ lý do hỏng, mất hoặc nội dung cần thay đổi. 

5. Hồ sơ điện tử gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử (e-

form) được cung cấp sẵn hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ hoặc 

dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. 

Đối với thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản điện tử có chữ ký số xác thực, Sở 

Giao thông vận tải có nội dung hướng dẫn để công khai ngay trên dịch vụ công 

trực tuyến được cung cấp, trường hợp bản điện tử chưa có ký số thì hướng dẫn 

việc đối chiếu hoặc nộp trực tiếp hồ sơ gốc khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua 

dịch vụ bưu chính công ích. 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/
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6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): Trực tuyến /hoặc 

trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử 

(email) /hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại 

di động. 

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến 

có liên quan. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số 

điện thoại và hộp thư điện tử của Sở Giao thông vận tải được đăng tải kèm theo 

quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Giao thông vận tải tại Trung tâm 

Hành chính công tỉnh (Số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) 

hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu 

trên. 

Bước 1 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ 

tại Trung 

tâm Hành 

chính công 

tỉnh 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp 

hồ sơ: Trực tuyến /hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử; 

chuyển Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái trực tiếp xử lý; gửi 

Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu qua Bộ phận một cửa. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 2 Cán bộ thụ 

lý hồ sơ của 

Phòng Quản 

lý vận tải, 

Giải quyết hồ sơ hành chính điện tử theo quy định của pháp luật. 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Chuyển trả lại cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại 

Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trình kết quả xử lý cho lãnh đạo phòng Quản lý vận 

01 ngày làm việc 
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phương tiện 

và người lái 

tải, phương tiện và người lái xem xét, chấp thuận. 

Bước 3 Lãnh đạo 

Phòng Quản 

lý vận tải, 

phương tiện 

và người lái 

- Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu cán bộ thụ lý hồ sơ 

xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Sở - Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu Lãnh đạo Phòng 

Quản lý vận tải, phương tiện và người lái xem xét, xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Ký duyệt, trả kết quả cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của 

Sở GTVT tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 5 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Tiếp nhận hồ sơ và Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại 

bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng ký.  

0,5 ngày làm việc 

Bước 

nhận 

kết quả 

 

Người nộp hồ 

sơ 
- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu 

xác thực bằng chữ ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả hoặc gửi 

qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tuyến/ hoặc trực tiếp 

/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện 

tử tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 

  Tổng thời gian giải quyết 03 ngày làm việc 

* Đính kèm các mẫu đơn, tờ khai, các biểu mẫu hồ sơ, mẫu kết quả và nội dung hướng dẫn điền hồ sơ, biểu mẫu:
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MẪU GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ 

(Kèm theo Nghị định số: 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016) 

_____ 

 

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:................../ 
 

...................., ngày ..... tháng ..... năm 20 ..... 

 
 

GIẤY PHÉP 
ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ 

 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008; 

Căn cứ Nghị định số ...../ ..... /NĐ-CP ngày..../...... /..... của Chính phủ quy định 

điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe; 

Xét đề nghị của Đoàn kiểm tra được thành lập tại Quyết định số.................... ngày ..... / ..... / ..... 

của cơ quan có thẩm quyền về việc ................................................;  

Theo đề nghị của ............................................................................................., 

 

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN 

 

1. Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô cho:......................................................... 

2. Địa chỉ:......................................................................................................... 

- Điện thoại .......................................... - Fax:................................................. 

3. Cơ quan quản lý trực tiếp:............................................................................ 

4. Được phép đào tạo:  

- Hạng:.............................................................................................................. 

- Lưu lượng: ..................................................................................................... 

5. Địa điểm đào tạo:.......................................................................................... 

Cơ sở đào tạo lái xe phải xuất trình Giấy phép này với cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu. 

 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Quy trình số: 13.SGT 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 ĐỐI VỚI THỦ TỤC ĐỔI, CẤP LẠI     

CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CHO                                      

NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE MÁY CHUYÊN DÙNG 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Giao thông vận tải 
 

Quy 

trình 

Đối tượng 

thực hiện 
 Nội dung công việc Thời gian thực hiện 

Bước 

nộp hồ 

sơ 

 

Người nộp    

hồ sơ 
I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại địa 

chỉ: https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Giao thông vận tải. Tại danh sách dịch vụ công lựa 

chọn dịch vụ công “Đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao 

thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng”. 

4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Biểu mẫu điện tử hoặc Bản sao chụp/bản scan: Đơn đề nghị đổi, cấp lại Chứng 

chỉ theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 của Thông tư số 06/2011/TT-BGTVT ngày 

07/03/2011 của Bộ Giao thông vận tải; 

- Bản sao chụp/bản scan: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; 

- 03 ảnh màu cỡ 2 x3, chụp không quá 6 tháng, kiểu chứng minh nhân dân. (Nộp 

trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính)  

5. Hồ sơ điện tử gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử (e-

form) được cung cấp sẵn hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ hoặc 

dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. 

Đối với thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản điện tử có chữ ký số xác thực, Sở 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/


76 
 

Giao thông vận tải có nội dung hướng dẫn để công khai ngay trên dịch vụ công 

trực tuyến được cung cấp, trường hợp bản điện tử chưa có ký số thì hướng dẫn 

việc đối chiếu hoặc nộp trực tiếp hồ sơ gốc khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua 

dịch vụ bưu chính công ích. 

6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): Trực tuyến /hoặc 

trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử 

(email) /hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại 

di động. 

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến 

có liên quan. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số 

điện thoại và hộp thư điện tử của Sở Giao thông vận tải được đăng tải kèm theo 

quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Giao thông vận tải tại Trung tâm 

Hành chính công tỉnh (Số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) 

hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu 

trên. 

Bước 1 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ 

tại Trung 

tâm Hành 

chính công 

tỉnh 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp 

hồ sơ: Trực tuyến /hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử; 

chuyển Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái trực tiếp xử lý; gửi 

Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu qua Bộ phận một cửa. 

0,5 ngày làm việc 
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Bước 2 Cán bộ thụ 

lý hồ sơ của 

Phòng Quản 

lý vận tải, 

phương tiện 

và người lái 

Giải quyết hồ sơ hành chính điện tử theo quy định của pháp luật. 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Chuyển trả lại cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại 

Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trình kết quả xử lý cho lãnh đạo phòng Quản lý vận 

tải, phương tiện và người lái xem xét, chấp thuận. 

01 ngày làm việc 

Bước 3 Lãnh đạo 

Phòng Quản 

lý vận tải, 

phương tiện 

và người lái 

- Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu cán bộ thụ lý hồ sơ 

xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Sở - Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu Lãnh đạo Phòng 

Quản lý vận tải, phương tiện và người lái xem xét, xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Ký duyệt, trả kết quả cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của 

Sở GTVT tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 5 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Tiếp nhận hồ sơ và Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại 

bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng ký.  

0,5 ngày làm việc 

Bước 

nhận 

kết quả 

 

Người nộp hồ 

sơ 
- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu 

xác thực bằng chữ ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả hoặc gửi 

qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp phí, lệ phí trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định tại Thông 

tư số 72/2011/TTLT-BTC-BTVT ngày 27/5/2011 liên tịch giữa Bộ Tài chính 

và Bộ GTVT, cụ thể mức thu: 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 
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+ Lệ phí: 30.000 đồng. 

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tuyến/ hoặc trực tiếp 

/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện 

tử tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

  Tổng thời gian giải quyết 03 ngày làm việc 

* Đính kèm các mẫu đơn, tờ khai, các biểu mẫu hồ sơ, mẫu kết quả và nội dung hướng dẫn điền hồ sơ, biểu mẫu:
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Mẫu1:  
 

                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ 

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

 

 

Kính gửi: ………………………… 

 

 

Tên tôi là:……………………………………………………………..…….... 

Sinh ngày:… ..tháng…….năm ……… 

Nơi cư trú:…………...............……………………………………………….. 

Số chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu)…....……………………………..... 

Ngày cấp:…………………………….....Nơi cấp:…………………………… 

Hiện tôi đã có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về pháp luật giao thông đường bộ cho 

người điều kiển xe máy chuyên dùng do………………………………… 

cấp, cấp đổi, cấp lại, số chứng chỉ……………..cấp ngày…………… 

Lý do xin đổi, cấp lại:…………………………….. 

 

 Đề nghị ……………………….cho tôi được đổi, cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng 

kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ để điều khiển xe máy chuyên dùng tham 

gia giao thông đường bộ. 

 
            …………….ngày…… tháng…….năm 

20…. 

         NGƯỜI LÀM ĐƠN 
                                                                    (Ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 

 

 

* Xin gửi kèm theo: 

- 03 ảnh màu cỡ 2x3 mới chụp không quá 6 tháng theo kiểu CMND; 

- 01 bản photocopy giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. 

Ảnh 
2x3 
cm 
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MẪU CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT  

VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BGTVT)  

CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG  

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ  
Mặt trước:  

BỘ 

GTVT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

XXXXXX/MT (1) 

CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC  

PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ  

Ảnh  

2x3 cm 

Họ và tên ………………………………………………… 

Ngày sinh ………………………………………………… 

Nơi cư trú ………………………………………………… 

  

  

  

Không thời hạn 

…, ngày … tháng … năm 20 … 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

Mặt sau: 

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý 

1. Phải xuất trình Chứng chỉ để kiểm tra khi người làm nhiệm vụ trật tự an 

toàn giao thông yêu cầu. 

2. Nghiêm cấm hành vi tẩy xóa Chứng chỉ. 

3. Trường hợp mất, hỏng phải làm thủ tục cấp đổi, cấp lại tại nơi cấp 

Chứng chỉ lần đầu hoặc Sở Giao thông vận tải. 

  

1. Kích thước:  - Chiều dài: 86 mm 

- Chiều rộng: 54 mm. 

2. Bảo mật chống làm giả: 

- Loại giấy tốt, có hoa văn chống làm giả, nền màu vàng nhạt; 

- Có viền đỏ xung quanh rộng 1mm và cách mép ngoài của giấy chứng nhận là 1 

mm. 

3. Cách ghi 

3.1. Tại vị trí (1): Số cấp Chứng chỉ gồm 6 chữ số tự nhiên từ nhỏ đến lớn. Hai 

ký tự cuối MT là mã số cấp đăng ký quy định cho các tỉnh, thành phố tại Thông tư 
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quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao 

thông đường bộ. 

3.2. In Chứng chỉ dùng phông chữ Vntime, màu của chữ và số là màu đen; họ và 

tên người được cấp Chứng chỉ phông chữ VntimeH màu đen. 

3.3. Dấu đóng trên Chứng chỉ có hai dấu: dấu thu nhỏ loại dấu nổi đóng giáp lai 

với ảnh của người được cấp Chứng chỉ và dấu mực đỏ đóng vào vị trí người ký cấp 

Chứng chỉ. 
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Quy trình số: 14.SGT 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 ĐỐI VỚI THỦ TỤC                                        

CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ TRÊN QUỐC LỘ ĐANG KHAI THÁC 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Giao thông vận tải 
 

Quy 

trình 

Đối tượng 

thực hiện 
 Nội dung công việc Thời gian thực hiện 

Bước 

nộp hồ 

sơ 

 

Người nộp    

hồ sơ 
I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại địa 

chỉ: https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Giao thông vận tải. Tại danh sách dịch vụ công lựa 

chọn dịch vụ công “Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang 

khai thác”. 

4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Biểu mẫu điện tử hoặc Bản sao chụp/bản scan: Đơn đề nghị cấp phép thi công 

công trình theo mẫu tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2015/TT-

BGTVT ngày 23/09/2015 của Bộ Giao thông vận tải;  

- Bản chính có ký số hoặc Bản chứng thực điện tử: Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công (trong đó có biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Bản sao chụp/bản scan (Xuất trình bản chính để đối chiếu khi nhận kết quả) 

hoặc Bản chứng thực điện tử: Văn bản phê duyệt hoặc chấp thuận thiết kế của 

cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền. 

5. Hồ sơ điện tử gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử (e-

form) được cung cấp sẵn hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ hoặc 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/
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dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. 

Đối với thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản điện tử có chữ ký số xác thực, Sở 

Giao thông vận tải có nội dung hướng dẫn để công khai ngay trên dịch vụ công 

trực tuyến được cung cấp, trường hợp bản điện tử chưa có ký số thì hướng dẫn 

việc đối chiếu hoặc nộp trực tiếp hồ sơ gốc khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua 

dịch vụ bưu chính công ích. 

6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): Trực tuyến /hoặc 

trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử 

(email) /hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại 

di động. 

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến 

có liên quan. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số 

điện thoại và hộp thư điện tử của Sở Giao thông vận tải được đăng tải kèm theo 

quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Giao thông vận tải tại Trung tâm 

Hành chính công tỉnh (Số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) 

hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu 

trên. 

Bước 1 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ 

tại Trung 

tâm Hành 

chính công 

tỉnh 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp 

hồ sơ: Trực tuyến /hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử; 

chuyển Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trực tiếp xử lý; gửi Phiếu tiếp 

nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 

0,5 ngày làm việc 
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- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu qua Bộ phận một cửa. 

Bước 2 Cán bộ thụ 

lý hồ sơ của 

Phòng Quản 

lý kết cấu 

hạ tầng giao 

thông 

Giải quyết hồ sơ hành chính điện tử theo quy định của pháp luật. 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Chuyển trả lại cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại 

Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trình kết quả xử lý cho lãnh đạo phòng Phòng Quản 

lý kết cấu hạ tầng giao thông xem xét, chấp thuận. 

05 ngày làm việc 

Bước 3 Lãnh đạo 

Phòng Quản 

lý kết cấu 

hạ tầng giao 

thông 

- Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu cán bộ thụ lý hồ sơ 

xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Sở - Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu Lãnh đạo Phòng 

Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông xem xét, xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Ký duyệt, trả kết quả cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của 

Sở GTVT tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 5 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Tiếp nhận hồ sơ và Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại 

bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng ký.  

0,5 ngày làm việc 

Bước 

nhận 

kết quả 

Người nộp hồ 

sơ 
- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu 

xác thực bằng chữ ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả hoặc gửi 

qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tuyến/ hoặc trực tiếp 

/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 
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tử tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

  Tổng thời gian giải quyết 07 ngày làm việc 

* Đính kèm các mẫu đơn, tờ khai, các biểu mẫu hồ sơ, mẫu kết quả và nội dung hướng dẫn điền hồ sơ, biểu mẫu:
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MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT) 

 (1) 

(2) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: …../….. …., ngày …. tháng …. năm 201…. 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH 

Cấp phép thi công (...3...) 

 

Kính gửi: …………………………. (...4...) 

 

- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ 

quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 

100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP; 

- Căn cứ Thông tư số ...../TT-BGTVT ngày ... tháng ... năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý 

và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Căn cứ (...5..); 

(....2....) đề nghị được cấp phép thi công (...6...) tại (...7...)Thời gian thi công bắt 

đầu từ ngày ... tháng ... năm ... đến hết ngày .. .tháng ... năm ... 

Xin gửi kèm theo các tài liệu sau: 

+ (...5...) (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư). 

+ (...8...) (bản chính kèm theo bản sao điện tử). 

+ (...9...). 

(...2...) Đối với thi công công trình thiết yếu: xin cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo 

công trình và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc 

cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan 

để công trình thiết yếu được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của 

Văn bản chấp thuận. 

(...2...) Đối với thi công trên đường bộ đang khai thác: xin cam kết thực hiện đầy 

đủ các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, hạn chế ùn 

tắc giao thông đến mức cao nhất và không gây ô nhiễm môi trường. 

(...2...) xin cam kết thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế đã được (...10...) phê duyệt và 

tuân thủ theo quy định của Giấy phép thi công. Nếu thi công không thực hiện các 

biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn 
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giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, (...2...) chịu trách 

nhiệm theo quy định của pháp luật. 

Địa chỉ liên hệ: ………. 

Số điện thoại: ……….. 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- ………….; 

- Lưu VT. 

(…2….) 
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị 

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có). 

(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp phép thi công (công trình thiết yếu hoặc thi 

công trên đường bộ đang khai thác); 

(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép, quốc lộ, địa phương; 

ví dụ “Cấp phép thi công đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ của QL39, địa phận tỉnh Hưng Yên”. 

(4) Tên cơ quan cấp phép thi công; 

(5) Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế công trình của cơ quan quản lý đường 

bộ có thẩm quyền. 

(6) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép thi công. 

(7) Ghi đầy rõ lý trình, tên quốc lộ, thuộc địa phận tỉnh nào. 

(8) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao 

thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

(9) Các tài liệu khác nếu (..2..) thấy cần thiết. 

(10) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công./. 

Ghi chú: 

Trên đây là các nội dung chính của mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công, các tổ chức, cá 

nhân căn cứ từng công trình cụ thể để ghi các nội dung và gửi kèm theo văn bản liên quan cho 

phù hợp./. 
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MẪU GIẤY PHÉP THI CÔNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT) 

 TỔNG CỤC ĐBVN (UBND 

TỈNH ……) 
Cục QLĐB (Sở GTVT)….. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …../….. …., ngày …. tháng …. năm 201…. 

  

GIẤY PHÉP THI CÔNG 

Công trình: ………………….(1)…………….. 

Lý trình:………………………… Quốc lộ.................. 

- Căn cứ Thông tư số … /TT-BGTVT ngày …..tháng ... năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 

năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Căn cứ văn bản số: …./…… ngày..../…… /200...của (2) chấp thuận thiết kế công trình...(1)...; 

- Căn cứ Đơn đề nghị cấp phép thi công của..........(3)...... (5) và hề sơ thiết kế, tổ chức thi công 

được duyệt. 

1. Cấp cho:. ….(3) …….. 

- Địa chỉ ………………………………….; 

- Điện thoại ……………………………….; 

- ………………………………………………………………. 

2. Được phép thi công công trình:...(1)... trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng công trình giao 

thông đường bộ từ lý trình. Km ……… đến Km ………Quốc lộ..., theo hồ sơ thiết kế và tổ chức 

thi công được duyệt theo Quyết định số: …/…. ngày..../ ……./200.. của (4)..., gồm các nội dung 

chính như sau: 

a).................................................................................................................................... ; 

b).................................................................................................................................... ; 

c).................................................................................................................................... ; 

d) ................................................................................................................................... ; 

3. Các yêu cầu đối với đơn vị thi công công trình: 

- Mang giấy này đến đơn vị quản lý đường bộ (trực tiếp quản lý tuyến đường) để nhận bàn giao 

mặt bằng hiện trường; tiến hành thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông theo hồ sơ 

tổ chức thi công được duyệt và các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông khi thi 

công trên đất dành cho đường bộ; 

- Sau khi nhận mặt bằng hiện trường, đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm về an toàn giao 

thông, chịu sự kiểm tra, kiểm soát của đơn vị quản lý đường bộ, Chi cục Quản lý đường bộ và cơ 

quan có thẩm quyền khác; 

- Kể từ ngày nhận bàn giao mặt bằng, nếu đơn vị thi công không thực hiện việc tổ chức giao 

thông, gây mất an toàn giao thông sẽ bị đình chỉ thi công; mọi trách nhiệm liên quan đến tai nạn 
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giao thông và chi phí thiệt hại khác (nếu có) đơn vị thi công tự chịu, ngoài ra còn chịu xử lý theo 

quy định của pháp luật; 

- Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đền bù thiệt hại công trình đường bộ do lỗi của 

đơn vị thi công gây ra khi thi công trên đường bộ đang khai thác; 

- Khi kết thúc thi công phải bàn giao lại mặt bằng, hiện trường cho đơn vị quản lý đường bộ; 

- ………………………….. (các nội dung khác nếu cần thiết) …………………………. 

4. Thời hạn thi công: 

Giấy phép thi công này có thời hạn từ ngày ../ …./201 ...đến ngày …/……. /201.... 

Quá thời hạn quy định phải đề nghị cấp gia hạn./. 

  

 

Nơi nhận: 

- ………….; 
- Tổng cục ĐBVN (thay b/c); 

- Chi cục QLĐB…. (để t/h); 

- Lưu VT. 

(…2….) 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn nội dung ghi trong mẫu Giấy phép thi công: 

(1): Ghi tên dự án, công trình cấp giấy phép thi công. 

(2): Ghi tên cơ quan thẩm quyền chấp thuận thiết kế (Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Cục 

Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải). 

(3): Ghi tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép thi công. 

(4): Chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền (trường hợp chủ đầu tư không đủ năng lực phê 

duyệt thiết kế). 

(5): Cam kết tự di dời và không đòi bồi thường của chủ đầu tư công trình thiết yếu, biển quảng 

cáo, nút giao đấu nối./. 

Ghi chú: Trên đây là các nội dung chính của mẫu Giấy phép thi công. Các Cục Quản lý đường 

bộ, Sở Giao thông vận tải căn cứ từng công trình cụ thể để quy định nội dung giấy phép thi công 

cho phù hợp./. 
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Quy trình số: 15.SGT 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 ĐỐI VỚI THỦ TỤC CHẤP THUẬN      

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG 

ĐƯỜNG BỘ CỦA QUỐC LỘ, ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC ĐANG KHAI THÁC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ          

CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Giao thông vận tải 

 

Quy 

trình 

Đối tượng 

thực hiện 
 Nội dung công việc Thời gian thực hiện 

  

Người nộp    

hồ sơ 

I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại 

địa chỉ: https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Giao thông vận tải. Tại danh sách dịch vụ công 

lựa chọn dịch vụ công “Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi 

bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc 

đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải”. 

4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Biểu mẫu điện tử hoặc Bản sao chụp/bản scan: Đơn đề nghị xây dựng công 

trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo 

mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 

23/09/2015 của Bộ Giao thông vận tải; 

- Bản sao chụp/bản scan: Bản vẽ thiết kế của dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế công 

trình thiết yếu (thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công), báo cáo kinh tế 

- kỹ thuật bao gồm các thông tin về vị trí và lý trình công trình đường bộ tại 

nơi xây dựng công trình thiết yếu; bản vẽ thể hiện diện tích, kích thước công 

trình thiết yếu trên mặt bằng công trình đường bộ và trong phạm vi đất dành 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/
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cho đường bộ; bản vẽ thể hiện mặt đứng và khoảng cách theo phương thẳng 

đứng từ công trình thiết yếu bên trên hoặc bên dưới đến bề mặt công trình 

đường bộ, khoảng cách theo phương ngang từ cột, tuyến đường dây, đường 

ống, bộ phận khác của công trình thiết yếu đến mép ngoài rãnh thoát nước dọc, 

mép mặt đường xe chạy hoặc mép ngoài cùng của mặt đường bộ; bộ phận 

công trình đường bộ phải đào, khoan khi xây dựng công trình thiết yếu; thiết 

kế kết cấu và biện pháp thi công hoàn trả công trình đường bộ trong phạm vi 

đất dành cho đường bộ bị đào hoặc ảnh hưởng do thi công công trình thiết yếu; 

- Bản sao chụp/bản scan: Đối với công trình thiết yếu xây dựng trong phạm vi 

dải phân cách giữa của đường bộ, ngoài hồ sơ quy định (đơn đề nghị, bản vẽ 

nêu trên) phải có thông tin về khoảng cách theo phương thẳng đứng từ công 

trình thiết yếu đến bề mặt dải phân cách giữa, từ công trình thiết yếu đến mép 

ngoài dải phân cách giữa; 

- Bản sao chụp/bản scan: Công trình thiết yếu lắp đặt vào cầu, hầm hoặc các 

công trình đường bộ có kết cấu phức tạp khác ngoài hồ sơ quy định (đơn đề 

nghị, bản vẽ nêu trên) phải có báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế. 

5. Hồ sơ điện tử gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử 

(e-form) được cung cấp sẵn hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ 

hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. 

Đối với thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản điện tử có chữ ký số xác thực, Sở 

Giao thông vận tải có nội dung hướng dẫn để công khai ngay trên dịch vụ công 

trực tuyến được cung cấp, trường hợp bản điện tử chưa có ký số thì hướng dẫn 

việc đối chiếu hoặc nộp trực tiếp hồ sơ gốc khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua 

dịch vụ bưu chính công ích. 

6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): Trực tuyến 

/hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử 

(email) /hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện 
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thoại di động. 

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực 

tuyến có liên quan. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua 

số điện thoại và hộp thư điện tử của Sở Giao thông vận tải được đăng tải kèm 

theo quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ 

trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Giao thông vận tải tại Trung tâm 

Hành chính công tỉnh (Số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) 

hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu 

trên. 

Bước 1 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ 

tại Trung 

tâm Hành 

chính công 

tỉnh 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp 

hồ sơ: Trực tuyến /hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử; 

chuyển Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trực tiếp xử lý; gửi Phiếu 

tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu qua Bộ phận một cửa. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 2 Cán bộ thụ 

lý hồ sơ của 

Phòng 

Quản lý kết 

cấu hạ tầng 

giao thông 

Giải quyết hồ sơ hành chính điện tử theo quy định của pháp luật. 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Chuyển trả lại cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ 

tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trình kết quả xử lý cho lãnh đạo Phòng Quản lý 

kết cấu hạ tầng giao thông xem xét, chấp thuận. 

05 ngày làm việc 

Bước 3 Lãnh đạo - Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu cán bộ thụ lý hồ sơ 0,5 ngày làm việc 
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Phòng 

Quản lý kết 

cấu hạ tầng 

giao thông 

xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt. 

Bước 4 Lãnh đạo Sở - Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu Lãnh đạo Phòng 

Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông xem xét, xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Ký duyệt, trả kết quả cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ 

của Sở GTVT tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 5 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ 

tại Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Tiếp nhận hồ sơ và Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có 

tại bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng ký.  

0,5 ngày làm việc 

Bước 

nhận 

kết quả 

Người nộp hồ 

sơ 
- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu 

cầu xác thực bằng chữ ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả 

hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tuyến/ hoặc trực tiếp 

/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản 

điện tử tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ 

công. 

Không tính vào 

thời gian giải 

quyết. 

  Tổng thời gian giải quyết 07 ngày làm việc 

 

* Đính kèm các mẫu đơn, tờ khai, các biểu mẫu hồ sơ, mẫu kết quả và nội dung hướng dẫn điền hồ sơ, biểu mẫu: 
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MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI  

BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

 

(1) 

(2) 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …/…  …, ngày … tháng … năm 201… 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ 

KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

Chấp thuận xây dựng (...3...) 

Kính gửi ………………………(4) 

- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về 

quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 

tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-

CP; 

- Căn cứ Thông tư số .../TT-BGTVT ngày .... tháng ... năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 

năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- (...5…) 

(….2....) đề nghị được chấp thuận xây dựng công trình (...6...) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ của (.…7….) 

Gửi kèm theo các tài liệu sau: 

Hồ sơ thiết kế của (...6...); 

Bản sao (...8...) Báo cáo kết quả thẩm tra Hồ sơ thiết kế của (...6...) do (...9...) thực hiện. 

- (...10...) 

(...2...) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình thiết yếu và không đòi bồi thường khi cơ 

quan có thẩm quyền yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy 

định của pháp luật có liên quan để công trình thiết yếu được triển khai xây dựng trong thời hạn 

có hiệu lực của Văn bản chấp thuận. 

Địa chỉ liên hệ: ….. 

Số điện thoại: …..  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- ……..; 

- ……..; 

- Lưu VT. 

(…2…) 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA 

NGƯỜI KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 



95 
 
Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị 

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có). 

(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu. 

(3) Ghi vắn tắt tên công trình, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Chấp thuận xây dựng đường ống cấp 

nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của QL5, địa phận tỉnh 

Hưng Yên”. 

(4) Tên cơ quan chấp thuận cho phép xây dựng công trình thiết yếu được quy định tại Điều 13 

Thông tư này. 

(5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc phê duyệt đầu tư công trình thiết yếu của cấp có thẩm 

quyền. 

(6) Ghi rõ, đầy đủ tên, nhóm dự án của công trình thiết yếu. 

(7) Ghi rõ tên quốc lộ, cấp kỹ thuật của đường hiện tại và theo quy hoạch, lý trình, phía bên trái 

hoặc bên phải quốc lộ, các vị trí cắt ngang qua quốc lộ (nếu có). 

(8) Bản sao có xác nhận của chủ công trình (nếu công trình thiết yếu xây lắp qua cầu, hầm hoặc 

các công trình đường bộ phức tạp khác). 

(9) Tổ chức tư vấn (độc lập với tổ chức tư vấn lập Hồ sơ thiết kế) được phép hành nghề trong 

lĩnh vực công trình đường bộ. 

(10) Các tài liệu khác nếu (...2...) thấy cần thiết./. 
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Quy trình số: 16.SGT 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 ĐỐI VỚI THỦ TỤC GIA HẠN             

CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU, CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÙNG THỜI ĐIỂM          

VỚI CẤP GIẤY PHÉP THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ           

KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA QUỐC LỘ, ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC                                

ĐANG KHAI THÁC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Giao thông vận tải 
 

Quy 

trình 

Đối tượng 

thực hiện 
 Nội dung công việc Thời gian thực hiện 

Bước 

nộp hồ 

sơ 

 

Người nộp    

hồ sơ 
I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại 

địa chỉ: https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Giao thông vận tải. Tại danh sách dịch vụ công 

lựa chọn dịch vụ công “Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp 

thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình 

thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc 

lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông 

vận tải”. 

4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Biểu mẫu điện tử hoặc Bản sao chụp/bản scan: Đơn đề nghị gia hạn xây dựng 

công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT 

ngày 23/09/2015 của Bộ Giao thông vận tải. 

5. Hồ sơ điện tử gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử 

(e-form) được cung cấp sẵn hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/


97 
 

hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. 

Đối với thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản điện tử có chữ ký số xác thực, Sở 

Giao thông vận tải có nội dung hướng dẫn để công khai ngay trên dịch vụ công 

trực tuyến được cung cấp, trường hợp bản điện tử chưa có ký số thì hướng dẫn 

việc đối chiếu hoặc nộp trực tiếp hồ sơ gốc khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua 

dịch vụ bưu chính công ích. 

6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): Trực tuyến 

/hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử 

(email) /hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện 

thoại di động. 

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực 

tuyến có liên quan. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua 

số điện thoại và hộp thư điện tử của Sở Giao thông vận tải được đăng tải kèm 

theo quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ 

trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Giao thông vận tải tại Trung tâm 

Hành chính công tỉnh (Số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) 

hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu 

trên. 

Bước 1 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ 

tại Trung 

tâm Hành 

chính công 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp 

hồ sơ: Trực tuyến /hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử; 

chuyển Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trực tiếp xử lý; gửi Phiếu 

0,5 ngày làm việc 
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tỉnh tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu qua Bộ phận một cửa. 

Bước 2 Cán bộ thụ 

lý hồ sơ của 

Phòng 

Quản lý kết 

cấu hạ tầng 

giao thông 

Giải quyết hồ sơ hành chính điện tử theo quy định của pháp luật. 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Chuyển trả lại cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ 

tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trình kết quả xử lý cho lãnh đạo Phòng Quản lý 

kết cấu hạ tầng giao thông xem xét, chấp thuận. 

03 ngày làm việc 

Bước 3 Lãnh đạo 

Phòng 

Quản lý kết 

cấu hạ tầng 

giao thông 

- Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu cán bộ thụ lý hồ sơ 

xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Sở - Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu Lãnh đạo Phòng 

Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông xem xét, xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Ký duyệt, trả kết quả cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ 

của Sở GTVT tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 5 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ 

tại Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Tiếp nhận hồ sơ và Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có 

tại bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng ký.  

0,5 ngày làm việc 

Bước 

nhận 

kết quả 

Người nộp 

hồ sơ 
- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu 

cầu xác thực bằng chữ ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả 

hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tuyến/ hoặc trực tiếp 

Không tính vào 

thời gian giải 

quyết. 
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/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản 

điện tử tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ 

công. 

  Tổng thời gian giải quyết 05 ngày làm việc 

* Đính kèm các mẫu đơn, tờ khai, các biểu mẫu hồ sơ, mẫu kết quả và nội dung hướng dẫn điền hồ sơ, biểu mẫu: 
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MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG 

PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

(1) 

(2) 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …/…  …, ngày … tháng … năm 201… 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI 

BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

Gia hạn xây dựng (...3...) 

- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về 

quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 

tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-

CP; 

- Căn cứ Thông tư số .../TT-BGTVT ngày ... tháng ... năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 

năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- (......5…...) 

(...2...) đề nghị được gia hạn xây dựng công trình, nêu rõ lý do gia hạn. 

Gửi kèm theo các tài liệu sau: 

- Bản sao chụp Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu; 

- (…….6.......) 

(...2...) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình thiết yếu và không đòi bồi thường khi cơ 

quan có thẩm quyền yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy 

định của pháp luật có liên quan để công trình thiết yếu được gia hạn xây dựng trong thời hạn có 

hiệu lực của Văn bản chấp thuận gia hạn. 

Địa chỉ liên hệ: ……….. 

Số điện thoại: ………… 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- ………....; 

- ………....; 

- Lưu VT. 

(…2…) 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA 

NGƯỜI KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị 
(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có). 

(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị gia hạn xây dựng công trình thiết yếu. 

(3) Ghi vắn tắt tên công trình, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Gia hạn xây dựng đường ống cấp 

nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của QL5, địa phận tỉnh 

Hưng Yên”. 

(4) Tên cơ quan chấp thuận cho phép xây dựng công trình, thiết yếu được quy định tại Điều 13 

Thông tư này. 

(5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc phê duyệt đầu tư công trình thiết yếu của cấp có thẩm 

quyền. 

(6) Các tài liệu khác nếu (...2...) thấy cần thiết./.
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Quy trình số: 17.SGT 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 ĐỐI VỚI THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP   

THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG            

GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA QUỐC LỘ, ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC ĐANG KHAI THÁC 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Giao thông vận tải 

 

Quy 

trình 

Đối tượng 

thực hiện 
 Nội dung công việc Thời gian thực hiện 

Bước 

nộp hồ 

sơ 

 

Người nộp    

hồ sơ 
I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại địa 

chỉ: https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Giao thông vận tải. Tại danh sách dịch vụ công 

lựa chọn dịch vụ công “Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu 

trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường 

bộ cao tốc đang khai thác”. 

4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Biểu mẫu điện tử hoặc Bản sao chụp/bản scan: Đơn đề nghị cấp giấy phép thi 

công công trình theo theo mẫu tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 

50/2015/TT-BGTVT ngày 23/09/2015 của Bộ Giao thông vận tải; 

- Bản chính có ký số hoặc Bản chứng thực điện tử: Bản vẽ thiết kế thi công và 

biện pháp tổ chức thi công đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

+ Nội dung bản vẽ thiết kế thi công thể hiện quy mô công trình, hạng mục công 

trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và các 

nội dung quy định: 

(1) Bản vẽ thiết kế của dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế công trình thiết yếu (thiết kế 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/
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kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công), báo cáo kinh tế - kỹ thuật bao gồm các 

thông tin về vị trí và lý trình công trình đường bộ tại nơi xây dựng công trình 

thiết yếu; bản vẽ thể hiện diện tích, kích thước công trình thiết yếu trên mặt 

bằng công trình đường bộ và trong phạm vi đất dành cho đường bộ; bản vẽ thể 

hiện mặt đứng và khoảng cách theo phương thẳng đứng từ công trình thiết yếu 

bên trên hoặc bên dưới đến bề mặt công trình đường bộ, khoảng cách theo 

phương ngang từ cột, tuyến đường dây, đường ống, bộ phận khác của công trình 

thiết yếu đến mép ngoài rãnh thoát nước dọc, mép mặt đường xe chạy hoặc mép 

ngoài cùng của mặt đường bộ; bộ phận công trình đường bộ phải đào, khoan khi 

xây dựng công trình thiết yếu; thiết kế kết cấu và biện pháp thi công hoàn trả 

công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ bị đào hoặc ảnh 

hưởng do thi công công trình thiết yếu; 

(2) Đối với công trình thiết yếu xây dựng trong phạm vi dải phân cách giữa của 

đường bộ, ngoài hồ sơ quy định tại mục (1) phải có thông tin về khoảng cách 

theo phương thẳng đứng từ công trình thiết yếu đến bề mặt dải phân cách giữa, 

từ công trình thiết yếu đến mép ngoài dải phân cách giữa; 

(3) Công trình thiết yếu lắp đặt vào cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ có 

kết cấu phức tạp khác ngoài hồ sơ quy định tại mục (1) phải có báo cáo kết quả 

thẩm tra thiết kế. 

+ Biện pháp tổ chức thi công thể hiện phương án thi công, phương án bảo đảm 

an toàn trong thi công xây dựng, an toàn giao thông và tổ chức giao thông. 

5. Hồ sơ điện tử gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử (e-

form) được cung cấp sẵn hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ hoặc 

dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. 

Đối với thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản điện tử có chữ ký số xác thực, Sở 

Giao thông vận tải có nội dung hướng dẫn để công khai ngay trên dịch vụ công 

trực tuyến được cung cấp, trường hợp bản điện tử chưa có ký số thì hướng dẫn 

việc đối chiếu hoặc nộp trực tiếp hồ sơ gốc khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua 
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dịch vụ bưu chính công ích. 

6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): Trực tuyến /hoặc 

trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử 

(email) /hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện 

thoại di động. 

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực 

tuyến có liên quan. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số 

điện thoại và hộp thư điện tử của Sở Giao thông vận tải được đăng tải kèm theo 

quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Giao thông vận tải tại Trung tâm 

Hành chính công tỉnh (Số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) 

hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu 

trên. 

Bước 1 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ 

tại Trung 

tâm Hành 

chính công 

tỉnh 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp 

hồ sơ: Trực tuyến /hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử; 

chuyển Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trực tiếp xử lý; gửi Phiếu tiếp 

nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu qua Bộ phận một cửa. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 2 Cán bộ thụ 

lý hồ sơ 

của Phòng 

Giải quyết hồ sơ hành chính điện tử theo quy định của pháp luật. 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Chuyển trả lại cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại 

Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

05 ngày làm việc 
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Quản lý kết 

cấu hạ tầng 

giao thông 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trình kết quả xử lý cho lãnh đạo Phòng Quản lý kết 

cấu hạ tầng giao thông xem xét, chấp thuận. 

Bước 3 Lãnh đạo 

Phòng 

Quản lý kết 

cấu hạ tầng 

giao thông 

- Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu cán bộ thụ lý hồ sơ 

xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Sở - Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu Lãnh đạo Phòng 

Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông xem xét, xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Ký duyệt, trả kết quả cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của 

Sở GTVT tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 5 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ 

tại Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Tiếp nhận hồ sơ và Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có 

tại bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng ký.  

0,5 ngày làm việc 

Bước 

nhận 

kết quả 

Người nộp 

hồ sơ 
- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu 

xác thực bằng chữ ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả hoặc gửi 

qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tuyến/ hoặc trực tiếp 

/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện 

tử tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 

  Tổng thời gian giải quyết 07 ngày làm việc 

 

* Đính kèm các mẫu đơn, tờ khai, các biểu mẫu hồ sơ, mẫu kết quả và nội dung hướng dẫn điền hồ sơ, biểu mẫu: 
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MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH 

(1) 

(2) 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …/…  …, ngày … tháng … năm 201… 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH 

Cấp phép thi công (...3...) 

Kính gửi: ………………………..(...4...) 

- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về 

quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 

tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-

CP; 

- Căn cứ Thông tư số …../TT-BGTVT ngày ... tháng ... năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 

năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Căn cứ (...5..); 

(....2....) đề nghị được cấp phép thi công (...6...) tại (...7...) Thời gian thi công bắt đầu từ ngày ... 

tháng ... năm ... đến hết ngày ... tháng ... năm ... 

Xin gửi kèm theo các tài liệu sau: 

+ (...5...) (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư). 

+ (...8...) (bản chính kèm theo bản sao điện tử). 

+ (...9...). 

(...2...) Đối với thi công công trình thiết yếu: xin cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và 

không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn 

chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết yếu được triển khai 

xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận. 

(...2...) Đối với thi công trên đường bộ đang khai thác: xin cam kết thực hiện đầy đủ các biện 

pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, hạn chế ùn tắc giao thông đến mức 

cao nhất và không gây ô nhiễm môi trường. 

(...2...) xin cam kết thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế đã được (...10...) phê duyệt và tuân thủ theo 

quy định của Giấy phép thi công. Nếu thi công không thực hiện các biện pháp bảo đảm giao 

thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm 

môi trường nghiêm trọng, (...2...) chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

Địa chỉ liên hệ: ………… 

Số điện thoại: ………….. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- …………..; 

- Lưu VT. 

(…2…) 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA 

NGƯỜI KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị 

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có). 

(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp phép thi công (công trình thiết yếu hoặc thi 

công trên đường bộ đang khai thác); 

(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép, quốc lộ, địa phương; 

ví dụ “Cấp phép thi công đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ của QL39, địa phận tỉnh Hưng Yên”. 

(4) Tên cơ quan cấp phép thi công; 

(5) Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế công trình của cơ quan quản lý đường 

bộ có thẩm quyền. 

(6) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép thi công. 

(7) Ghi đầy rõ lý trình, tên quốc lộ, thuộc địa phận tỉnh nào. 

(8) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao 

thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

(9) Các tài liệu khác nếu (..2..) thấy cần thiết. 

(10) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công./. 

Ghi chú: 

Trên đây là các nội dung chính của mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công, các tổ chức, cá 

nhân căn cứ từng công trình cụ thể để ghi các nội dung và gửi kèm theo văn bản liên quan cho 

phù hợp./. 
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Quy trình số: 18.SGT 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 ĐỐI VỚI THỦ TỤC CHẤP THUẬN      

XÂY DỰNG CÙNG THỜI ĐIỂM VỚI CẤP GIẤY PHÉP THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU 

TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA QUỐC LỘ, ĐƯỜNG BỘ    

CAO TỐC ĐANG KHAI THÁC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Giao thông vận tải 
 

Quy 

trình 

Đối tượng 

thực hiện 
 Nội dung công việc Thời gian thực hiện 

Bước 

nộp hồ 

sơ 

 

Người nộp    

hồ sơ 

I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại 

địa chỉ: https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Giao thông vận tải. Tại danh sách dịch vụ công 

lựa chọn dịch vụ công “Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép 

thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải”. 

4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Biểu mẫu điện tử hoặc Bản sao chụp/bản scan: Đơn đề nghị chấp thuận xây 

dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi 

bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo mẫu tại Phụ lục 1A ban hành 

kèm theo Thông tư số 37/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ Giao 

thông vận tải; 

- Bản chính có ký số hoặc Bản chứng thực điện tử: Hồ sơ bản vẽ thiết kế thi 

công và biện pháp tổ chức thi công đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

+ Nội dung bản vẽ thiết kế thi công thể hiện quy mô công trình, hạng mục 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/
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công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

và các nội dung quy định: 

(1) Bản vẽ thiết kế của dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế công trình thiết yếu (thiết 

kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công), báo cáo kinh tế - kỹ thuật bao gồm 

các thông tin về vị trí và lý trình công trình đường bộ tại nơi xây dựng công 

trình thiết yếu; bản vẽ thể hiện diện tích, kích thước công trình thiết yếu trên 

mặt bằng công trình đường bộ và trong phạm vi đất dành cho đường bộ; bản vẽ 

thể hiện mặt đứng và khoảng cách theo phương thẳng đứng từ công trình thiết 

yếu bên trên hoặc bên dưới đến bề mặt công trình đường bộ, khoảng cách theo 

phương ngang từ cột, tuyến đường dây, đường ống, bộ phận khác của công 

trình thiết yếu đến mép ngoài rãnh thoát nước dọc, mép mặt đường xe chạy 

hoặc mép ngoài cùng của mặt đường bộ; bộ phận công trình đường bộ phải 

đào, khoan khi xây dựng công trình thiết yếu; thiết kế kết cấu và biện pháp thi 

công hoàn trả công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ bị 

đào hoặc ảnh hưởng do thi công công trình thiết yếu; 

(2) Đối với công trình thiết yếu xây dựng trong phạm vi dải phân cách giữa của 

đường bộ, ngoài hồ sơ quy định tại mục (1) phải có thông tin về khoảng cách 

theo phương thẳng đứng từ công trình thiết yếu đến bề mặt dải phân cách giữa, 

từ công trình thiết yếu đến mép ngoài dải phân cách giữa; 

(3) Công trình thiết yếu lắp đặt vào cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ có 

kết cấu phức tạp khác ngoài hồ sơ quy định tại mục (1) phải có báo cáo kết quả 

thẩm tra thiết kế. 

+ Biện pháp tổ chức thi công thể hiện phương án thi công, phương án bảo đảm 

an toàn trong thi công xây dựng, an toàn giao thông và tổ chức giao thông. 

5. Hồ sơ điện tử gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử 

(e-form) được cung cấp sẵn hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ 

hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. 

Đối với thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản điện tử có chữ ký số xác thực, Sở 

Giao thông vận tải có nội dung hướng dẫn để công khai ngay trên dịch vụ công 
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trực tuyến được cung cấp, trường hợp bản điện tử chưa có ký số thì hướng dẫn 

việc đối chiếu hoặc nộp trực tiếp hồ sơ gốc khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua 

dịch vụ bưu chính công ích. 

6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): Trực tuyến 

/hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử 

(email) /hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện 

thoại di động. 

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực 

tuyến có liên quan. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua 

số điện thoại và hộp thư điện tử của Sở Giao thông vận tải được đăng tải kèm 

theo quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ 

trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Giao thông vận tải tại Trung tâm 

Hành chính công tỉnh (Số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) 

hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu 

trên. 

Bước 1 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ 

tại Trung 

tâm Hành 

chính công 

tỉnh 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp 

hồ sơ: Trực tuyến /hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử; 

chuyển Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trực tiếp xử lý; gửi Phiếu 

tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu qua Bộ phận một cửa. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 2 Cán bộ thụ Giải quyết hồ sơ hành chính điện tử theo quy định của pháp luật. 05 ngày làm việc 
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lý hồ sơ của 

Phòng 

Quản lý kết 

cấu hạ tầng 

giao thông 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Chuyển trả lại cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ 

tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trình kết quả xử lý cho lãnh đạo Phòng Quản lý 

kết cấu hạ tầng giao thông xem xét, chấp thuận. 

Bước 3 Lãnh đạo 

Phòng 

Quản lý kết 

cấu hạ tầng 

giao thông 

- Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu cán bộ thụ lý hồ sơ 

xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Sở - Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu Lãnh đạo Phòng 

Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông xem xét, xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Ký duyệt, trả kết quả cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ 

của Sở GTVT tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 5 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ 

tại Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Tiếp nhận hồ sơ và Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có 

tại bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng ký.  

0,5 ngày làm việc 

Bước 

nhận 

kết quả 

Người nộp 

hồ sơ 

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu 

cầu xác thực bằng chữ ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả 

hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tuyến/ hoặc trực tiếp 

/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện 

tử tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 

  Tổng thời gian giải quyết 07 ngày làm việc 

* Đính kèm các mẫu đơn, tờ khai, các biểu mẫu hồ sơ, mẫu kết quả và nội dung hướng dẫn điền hồ sơ, biểu mẫu:  
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MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÙNG THỜI ĐIỂM VỚI CẤP PHÉP 

THI CÔNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ 

TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

 

(1) 

(2) 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: …./…. …., ngày …. tháng …. năm 20… 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÙNG THỜI ĐIỂM VỚI CẤP PHÉP 

THI CÔNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ 

TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công (...3...) 

Kính gửi: ……………………………….(...4...) 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; 

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định 

về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của 

Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về 

quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 50/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 

tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ; 

Căn cứ Thông tư số 35/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 

tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; 

(....2....) đề nghị được chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công (...5...) 

trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của (...6...). Thời gian thi công 

bắt đầu từ ngày ... tháng ... năm ... đến hết ngày ...tháng ... năm ... 

Xin gửi kèm theo các tài liệu sau: 

+ (...7...) (bản chính). 

+ (...8...). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-12-2017-nd-cp-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-cua-bo-giao-thong-van-tai-326383.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-46-2015-nd-cp-quan-ly-chat-luong-bao-tri-cong-trinh-xay-dung-274018.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-50-2015-tt-bgtvt-huong-dan-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-tri-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-291880.aspx
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(…2...) Đối với thi công công trình thiết yếu: cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình 

và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, 

hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết yếu được 

triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của văn bản chấp thuận xây dựng và cấp phép 

thi công. 

(…2...) Đối với thi công trên đường bộ đang khai thác: cam kết thực hiện đầy đủ các biện 

pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, hạn chế ùn tắc giao thông đến 

mức cao nhất và không gây ô nhiễm môi trường. 

(...2...) cam kết thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế đã được (...9...) phê duyệt và tuân thủ theo 

quy định của Giấy phép thi công. Nếu thi công không thực hiện các biện pháp bảo đảm giao 

thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô 

nhiễm môi trường nghiêm trọng, (...2...) chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

Địa chỉ liên hệ: ……. 

Số điện thoại: ........... 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- ……………; 

- Lưu VT. 

(…2…) 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI 

KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị 

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có). 

(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (công trình thiết yếu hoặc thi công trên đường bộ đang khai thác); 

(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị chấp thuận và cấp phép, quốc lộ, địa phương; ví dụ 

“Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết 

cấu hạ tầng giao thông đường bộ của QL.39, địa phận tỉnh Hưng Yên”. 

(4) Tên cơ quan chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công; 

(5) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị chấp thận và cấp phép thi công. 

(6) Ghi đầy rõ lý trình, tên quốc lộ, thuộc địa phận tỉnh nào. 

(7) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt 

(8) Các tài liệu khác nếu (..2..) thấy cần thiết. 

(9) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công./. 

Ghi chú: 

Trên đây là các nội dung chính của mẫu Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công, 

các tổ chức, cá nhân căn cứ từng công trình cụ thể để điền đầy đủ các thông tin cần thiết và gửi kèm theo hồ sơ, tài liệu 

liên quan cho phù hợp./. 
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Quy trình số: 19.SGT 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 ĐỐI VỚI THỦ TỤC CẤP PHÉP               

THI CÔNG XÂY DỰNG BIỂN QUẢNG CÁO TẠM THỜI TRONG PHẠM VI HÀNH LANG AN TOÀN          

ĐƯỜNG BỘ CỦA QUỐC LỘ ĐANG KHAI THÁC ĐỐI VỚI ĐOẠN, TUYẾN QUỐC LỘ                                      

THUỘC PHẠM VI ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Giao thông vận tải 
 

Quy 

trình 

Đối tượng 

thực hiện 
 Nội dung công việc Thời gian thực hiện 

Bước 

nộp hồ 

sơ 

 

Người nộp    

hồ sơ 
I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại 

địa chỉ: https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Giao thông vận tải. Tại danh sách dịch vụ công 

lựa chọn dịch vụ công “Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời 

trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với 

đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý”. 

4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Biểu mẫu điện tử hoặc Bản sao chụp/bản scan: Đơn đề nghị cấp phép thi 

công công trình theo mẫu tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 

50/2015/TT-BGTVT ngày 23/09/2015 của Bộ Giao thông vận tải;  

- Bản sao chụp/bản scan (Xuất trình bản chính để đối chiếu khi nhận kết quả) 

hoặc Bản chứng thực điện tử: Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết 

yếu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền. 

- Bản chính có ký số hoặc Bản chứng thực điện tử: Bản thiết kế bản vẽ thi 

công, trong đó có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông đã 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/
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được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

5. Hồ sơ điện tử gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử 

(e-form) được cung cấp sẵn hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ 

hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. 

Đối với thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản điện tử có chữ ký số xác thực, Sở 

Giao thông vận tải có nội dung hướng dẫn để công khai ngay trên dịch vụ công 

trực tuyến được cung cấp, trường hợp bản điện tử chưa có ký số thì hướng dẫn 

việc đối chiếu hoặc nộp trực tiếp hồ sơ gốc khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua 

dịch vụ bưu chính công ích. 

6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): Trực tuyến 

/hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử 

(email) /hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện 

thoại di động. 

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực 

tuyến có liên quan. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua 

số điện thoại và hộp thư điện tử của Sở Giao thông vận tải được đăng tải kèm 

theo quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ 

trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Giao thông vận tải tại Trung tâm 

Hành chính công tỉnh (Số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) 

hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu 

trên. 

Bước 1 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp 

hồ sơ: Trực tuyến /hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

0,5 ngày làm việc 
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tại Trung 

tâm Hành 

chính công 

tỉnh 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử; 

chuyển Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trực tiếp xử lý; gửi Phiếu 

tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu qua Bộ phận một cửa. 

Bước 2 Cán bộ thụ 

lý hồ sơ của 

Phòng 

Quản lý kết 

cấu hạ tầng 

giao thông 

Giải quyết hồ sơ hành chính điện tử theo quy định của pháp luật. 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Chuyển trả lại cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ 

tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trình kết quả xử lý cho lãnh đạo Phòng Quản lý 

kết cấu hạ tầng giao thông xem xét, chấp thuận. 

05 ngày làm việc 

Bước 3 Lãnh đạo 

Phòng 

Quản lý kết 

cấu hạ tầng 

giao thông 

- Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu cán bộ thụ lý hồ sơ 

xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Sở - Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu Lãnh đạo Phòng 

Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông xem xét, xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Ký duyệt, trả kết quả cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ 

của Sở GTVT tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 5 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ 

tại Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Tiếp nhận hồ sơ và Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có 

tại bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng ký.  

0,5 ngày làm việc 

Bước Người nộp hồ - Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu Không tính vào thời 



116 
 

nhận 

kết quả 

sơ cầu xác thực bằng chữ ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả 

hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tuyến/ hoặc trực tiếp 

/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện 

tử tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

gian giải quyết. 

  Tổng thời gian giải quyết 07 ngày làm việc 

* Đính kèm các mẫu đơn, tờ khai, các biểu mẫu hồ sơ, mẫu kết quả và nội dung hướng dẫn điền hồ sơ, biểu mẫu: 
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MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH 

(1) 

(2) 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …/…  …, ngày … tháng … năm 201… 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH 

Cấp phép thi công (...3...) 

Kính gửi: ………………………..(...4...) 

- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về 

quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 

tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-

CP; 

- Căn cứ Thông tư số …../TT-BGTVT ngày ... tháng ... năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 

năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Căn cứ (...5..); 

(....2....) đề nghị được cấp phép thi công (...6...) tại (...7...) Thời gian thi công bắt đầu từ ngày ... 

tháng ... năm ... đến hết ngày ... tháng ... năm ... 

Xin gửi kèm theo các tài liệu sau: 

+ (...5...) (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư). 

+ (...8...) (bản chính kèm theo bản sao điện tử). 

+ (...9...). 

(...2...) Đối với thi công công trình thiết yếu: xin cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và 

không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn 

chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết yếu được triển khai 

xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận. 

(...2...) Đối với thi công trên đường bộ đang khai thác: xin cam kết thực hiện đầy đủ các biện 

pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, hạn chế ùn tắc giao thông đến mức 

cao nhất và không gây ô nhiễm môi trường. 

(...2...) xin cam kết thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế đã được (...10...) phê duyệt và tuân thủ theo 

quy định của Giấy phép thi công. Nếu thi công không thực hiện các biện pháp bảo đảm giao 

thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm 

môi trường nghiêm trọng, (...2...) chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

Địa chỉ liên hệ: ………… 

Số điện thoại: ………….. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- …………..; 

- Lưu VT. 

(…2…) 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA 

NGƯỜI KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị 

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có). 

(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp phép thi công (công trình thiết yếu hoặc thi 

công trên đường bộ đang khai thác); 

(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép, quốc lộ, địa phương; 

ví dụ “Cấp phép thi công đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ của QL39, địa phận tỉnh Hưng Yên”. 

(4) Tên cơ quan cấp phép thi công; 

(5) Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế công trình của cơ quan quản lý đường 

bộ có thẩm quyền. 

(6) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép thi công. 

(7) Ghi đầy rõ lý trình, tên quốc lộ, thuộc địa phận tỉnh nào. 

(8) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao 

thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

(9) Các tài liệu khác nếu (..2..) thấy cần thiết. 

(10) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công./. 

Ghi chú: 

Trên đây là các nội dung chính của mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công, các tổ chức, cá 

nhân căn cứ từng công trình cụ thể để ghi các nội dung và gửi kèm theo văn bản liên quan cho 

phù hợp./.
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Quy trình số: 20.SGT 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 ĐỐI VỚI THỦ TỤC CHẤP THUẬN   

THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC GIAO THÔNG CỦA NÚT ĐẤU NỐI TẠM THỜI                  

CÓ THỜI HẠN VÀO QUỐC LỘ 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Giao thông vận tải 

 

Quy 

trình 

Đối tượng 

thực hiện 
 Nội dung công việc Thời gian thực hiện 

Bước 

nộp hồ 

sơ 

 

Người nộp    

hồ sơ 
I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại 

địa chỉ: https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Giao thông vận tải. Tại danh sách dịch vụ công 

lựa chọn dịch vụ công “Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao 

thông của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ”. 

4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Biểu mẫu điện tử hoặc Bản sao chụp/bản scan: Đơn đề nghị chấp thuận thiết 

kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao theo mẫu tại Phụ lục 

3 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/09/2015 của 

Bộ Giao thông vận tải; 

- Bản chính có ký số hoặc Bản chứng thực điện tử: Văn bản chấp thuận chủ 

trương đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án đầu tư của cơ quan có thẩm 

quyền, các tài liệu liên quan khác (nếu có);  

- Bản chính có ký số hoặc Bản chứng thực điện tử: Văn bản của Cục Quản lý 

đường bộ (đối với quốc lộ được giao quản lý) về hiện trạng đoạn tuyến có 

điểm thỏa thuận đấu nối tạm thời, ảnh hưởng đến an toàn giao thông nếu mở 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/
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điểm đấu nối tạm thời, đề xuất phương án xử lý; 

- Bản chính có ký số hoặc Bản chứng thực điện tử: Bản vẽ bình đồ đoạn tuyến 

có điểm đấu nối tạm thời và phương án tổ chức giao thông của nút giao.   

5. Hồ sơ điện tử gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử 

(e-form) được cung cấp sẵn hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ 

hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. 

Đối với thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản điện tử có chữ ký số xác thực, Sở 

Giao thông vận tải có nội dung hướng dẫn để công khai ngay trên dịch vụ công 

trực tuyến được cung cấp, trường hợp bản điện tử chưa có ký số thì hướng dẫn 

việc đối chiếu hoặc nộp trực tiếp hồ sơ gốc khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua 

dịch vụ bưu chính công ích.  

6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): Trực tuyến 

/hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử 

(email) /hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện 

thoại di động. 

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực 

tuyến có liên quan. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua 

số điện thoại và hộp thư điện tử của Sở Giao thông vận tải được đăng tải kèm 

theo quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ 

trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Giao thông vận tải tại Trung tâm 

Hành chính công tỉnh (Số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) 

hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu 

trên. 
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Bước 1 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ 

tại Trung 

tâm Hành 

chính công 

tỉnh 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp 

hồ sơ: Trực tuyến /hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử; 

chuyển Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trực tiếp xử lý; gửi Phiếu 

tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu qua Bộ phận một cửa. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 2 Cán bộ thụ 

lý hồ sơ của 

Phòng 

Quản lý kết 

cấu hạ tầng 

giao thông 

Giải quyết hồ sơ hành chính điện tử theo quy định của pháp luật. 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Chuyển trả lại cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ 

tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trình kết quả xử lý cho lãnh đạo Phòng Quản lý 

kết cấu hạ tầng giao thông xem xét, chấp thuận. 

08 ngày làm việc 

Bước 3 Lãnh đạo 

Phòng 

Quản lý kết 

cấu hạ tầng 

giao thông 

- Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu cán bộ thụ lý hồ sơ 

xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Sở - Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu Lãnh đạo Phòng 

Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông xem xét, xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Ký duyệt, trả kết quả cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ 

của Sở GTVT tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 5 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ 

tại Trung tâm 

Hành chính 

Tiếp nhận hồ sơ và Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có 

tại bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng ký.  

0,5 ngày làm việc 
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công tỉnh 

Bước 

nhận 

kết quả 

Người nộp 

hồ sơ 

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu 

cầu xác thực bằng chữ ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả 

hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tuyến/ hoặc trực tiếp 

/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện 

tử tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 

  Tổng thời gian giải quyết 10 ngày làm việc 

 

* Đính kèm các mẫu đơn, tờ khai, các biểu mẫu hồ sơ, mẫu kết quả và nội dung hướng dẫn điền hồ sơ, biểu mẫu: 
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MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN THIẾT KẾ KỸ THUẬT NÚT GIAO, 

ĐƯỜNG NHÁNH ĐẤU NỐI VÀO QUỐC LỘ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

(1) 

(2) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: …../….. …., ngày …. tháng …. năm 201…. 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN THIẾT KẾ KỸ THUẬT  

NÚT GIAO ĐƯỜNG NHÁNH ĐẤU NỐI VÀO QUỐC LỘ 

Chấp thuận xây dựng (.. .3...) 

 

Kính gửi: …………………………. (4) 

 

- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định 

về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP 

ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

11/2010/NĐ-CP; 

- Căn cứ Thông tư số .../TT-BGTVT ngày ... tháng ... năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 

tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ; 

- (……..5…….) 

- ( 2....) đề nghị được chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của nút giao 

đường nhánh đấu nối (…..6….. .) 

Gửi kèm theo các tài liệu sau: 

+ Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt (bản sao có 

chứng thực); hoặc Văn bản chấp thuận của Bộ GTVT cho phép đấu nối đường nhánh vào 

quốc lộ đối với các trường hợp quốc lộ chưa có Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ 

được phê duyệt (bản sao); 

+ Văn bản của UBND cấp tỉnh (bản chính kèm theo bản sao điện tử) giao tổ chức, cá nhân 

làm Chủ đầu tư nút giao nếu quy hoạch hoặc văn bản chấp thuận đơn lẻ của Bộ GTVT chưa 

xác định rõ chủ đầu tư nút giao; 

+ Hồ sơ Thiết kế và Phương án tổ chức giao thông của nút giao (có Biện pháp tổ chức thi 

công bảo đảm an toàn giao thông) do Tổ chức tư vấn được phép hành nghề trong lĩnh vực 

công trình đường bộ lập (bản chính kèm theo bản sao điện tử). 

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 

(.. .2...) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình nút giao đấu nối đường nhánh vào Quốc 

lộ .... Tại Km../phải hoặc trái tuyến và không đòi bồi thường khi cơ quan có thẩm quyền yêu 

cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có 

liên quan để công trình nút giao đấu nối đường nhánh vào Quốc lộ .... Tại Km...+.../phải hoặc 

trái tuyến được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận. 

Địa chỉ liên hệ: …….. 

Số điện thoại: …………. 
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 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- ………….; 

- Lưu VT. 

(…2….) 
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị 

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có). 

(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức 

giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối (Do Chủ đầu tư đứng đơn). 

(3) Ghi vắn tắt tên công trình, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Chấp thuận thiết kế và phương 

án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối tại Km..+.../Trái tuyến hoặc phải 

tuyến/ QL..”. 

(4) Tên cơ quan chấp thuận cho phép xây dựng công trình nút giao đấu nối đường nhánh 

theo quy định tại Điều 22 Thông tư này. 

(5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc phê duyệt đầu tư công trình thiết yếu của cấp 

có thẩm quyền. 

(6) Ghi rõ, đầy đủ tên quốc lộ, cấp kỹ thuật của đường, lý trình, phía bên trái hoặc bên 

phải quốc lộ./.
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Quy trình số: 21.SGT 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 ĐỐI VỚI                                                     

THỦ TỤC GIA HẠN CHẤP THUẬN THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC GIAO THÔNG         

CỦA NÚT GIAO ĐẤU NỐI VÀO QUỐC LỘ 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Giao thông vận tải 

 

Quy 

trình 

Đối tượng 

thực hiện 
 Nội dung công việc Thời gian thực hiện 

Bước 

nộp hồ 

sơ 

 

Người nộp    

hồ sơ 

I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại 

địa chỉ: https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Giao thông vận tải. Tại danh sách dịch vụ công 

lựa chọn dịch vụ công “Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ 

chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ”. 

4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Biểu mẫu điện tử hoặc Bản sao chụp/bản scan: Đơn đề nghị gia hạn chấp 

thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối 

vào quốc lộ theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 

50/2015/TT-BGTVT ngày 23/09/2015 của Bộ Giao thông vận tải. 

5. Hồ sơ điện tử gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử 

(e-form) được cung cấp sẵn hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ 

hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. 

Đối với thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản điện tử có chữ ký số xác thực, Sở 

Giao thông vận tải có nội dung hướng dẫn để công khai ngay trên dịch vụ công 

trực tuyến được cung cấp, trường hợp bản điện tử chưa có ký số thì hướng dẫn 

việc đối chiếu hoặc nộp trực tiếp hồ sơ gốc khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/
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dịch vụ bưu chính công ích.  

6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): Trực tuyến 

/hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử 

(email) /hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện 

thoại di động. 

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực 

tuyến có liên quan. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua 

số điện thoại và hộp thư điện tử của Sở Giao thông vận tải được đăng tải kèm 

theo quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ 

trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Giao thông vận tải tại Trung tâm 

Hành chính công tỉnh (Số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) 

hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu 

trên. 

Bước 1 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ 

tại Trung 

tâm Hành 

chính công 

tỉnh 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp 

hồ sơ: Trực tuyến /hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử; 

chuyển Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trực tiếp xử lý; gửi Phiếu 

tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu qua Bộ phận một cửa. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 2 Cán bộ thụ 

lý hồ sơ của 

Giải quyết hồ sơ hành chính điện tử theo quy định của pháp luật. 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Chuyển trả lại cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ 

03 ngày làm việc 
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Phòng 

Quản lý kết 

cấu hạ tầng 

giao thông 

tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trình kết quả xử lý cho lãnh đạo Phòng Quản lý 

kết cấu hạ tầng giao thông xem xét, chấp thuận. 

Bước 3 Lãnh đạo 

Phòng 

Quản lý kết 

cấu hạ tầng 

giao thông 

- Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu cán bộ thụ lý hồ sơ 

xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Sở - Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu Lãnh đạo Phòng 

Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông xem xét, xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Ký duyệt, trả kết quả cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ 

của Sở GTVT tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 5 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ 

tại Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Tiếp nhận hồ sơ và Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có 

tại bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng ký.  

0,5 ngày làm việc 

Bước 

nhận 

kết quả 

Người nộp 

hồ sơ 

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu 

cầu xác thực bằng chữ ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả 

hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tuyến/ hoặc trực tiếp 

/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện 

tử tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 

  Tổng thời gian giải quyết 05 ngày làm việc 

* Đính kèm các mẫu đơn, tờ khai, các biểu mẫu hồ sơ, mẫu kết quả và nội dung hướng dẫn điền hồ sơ, biểu mẫu: 
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Mẫu:  
(1) 

(2) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: …../….. …., ngày …. tháng …. năm 201…. 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN CHẤP THUẬN THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ 

CHỨC THI CÔNG NÚT GIAO ĐẤU NỐI VÀO QUỐC LỘ   

 

Gia hạn xây dựng (...3...) 

- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ 

quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định 

số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP; 

- Căn cứ Thông tư số .../TT-BGTVT ngày ... tháng ... năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 

số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý 

và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- (……..5…….) 

(.. .2...) đề nghị được gia hạn xây dựng công trình, nêu rõ lý do gia hạn. 

Gửi kèm theo các tài liệu sau: 

- Bản sao chụp Văn bản chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút  

giao đấu nối vào quốc lộ. 

- (…….6…….) 

(.. .2...) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình thiết yếu và không đòi bồi 

thường khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn 

chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết yếu 

được gia hạn xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận gia hạn. 

Địa chỉ liên hệ: …………. 

Số điện thoại: …………… 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- ………….; 

- ………….; 

- Lưu VT. 

(…2….) 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=11/2010/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=100/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=11/2010/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị 

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có). 

(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị gia hạn xây dựng công trình thiết yếu. 

(3) Ghi vắn tắt tên công trình, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Gia hạn xây dựng đường ống cấp 

nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của QL5, địa phận tỉnh 

Hưng Yên”. 

(4) Tên cơ quan chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút  giao đấu nối vào quốc lộ 

tại Điều 26 của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT. 

(5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc phê duyệt đầu tư công trình thiết yếu của cấp có thẩm 

quyền. 

(6) Các tài liệu khác nếu (...2...) thấy cần thiết./. 
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Quy trình số: 22.SGT 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 ĐỐI VỚI THỦ TỤC                                     

CẤP PHÉP THI CÔNG NÚT GIAO ĐẤU NỐI VÀO QUỐC LỘ 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Giao thông vận tải 

 

Quy 

trình 

Đối tượng 

thực hiện 
 Nội dung công việc Thời gian thực hiện 

Bước 

nộp hồ 

sơ 

 

Người nộp    

hồ sơ 
I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại 

địa chỉ: https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Giao thông vận tải. Tại danh sách dịch vụ công 

lựa chọn dịch vụ công “Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ”. 

4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Biểu mẫu điện tử hoặc Bản sao chụp/bản scan: Đơn đề nghị cấp phép thi 

công công trình theo mẫu tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 

50/2015/TT-BGTVT ngày 23/09/2015 của Bộ Giao thông vận tải;  

- Bản sao chụp/bản scan (Xuất trình bản chính để đối chiếu khi nhận kết quả) 

hoặc Bản chứng thực điện tử: Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận 

thiết kế nút giao của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền; 

- Bản chính có ký số hoặc Bản chứng thực điện tử: Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công (trong đó có biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

5. Hồ sơ điện tử gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử 

(e-form) được cung cấp sẵn hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ 

hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/


131 
 

Đối với thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản điện tử có chữ ký số xác thực, Sở 

Giao thông vận tải có nội dung hướng dẫn để công khai ngay trên dịch vụ công 

trực tuyến được cung cấp, trường hợp bản điện tử chưa có ký số thì hướng dẫn 

việc đối chiếu hoặc nộp trực tiếp hồ sơ gốc khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua 

dịch vụ bưu chính công ích. 

6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): Trực tuyến 

/hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử 

(email) /hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện 

thoại di động. 

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực 

tuyến có liên quan. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua 

số điện thoại và hộp thư điện tử của Sở Giao thông vận tải được đăng tải kèm 

theo quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ 

trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Giao thông vận tải tại Trung tâm 

Hành chính công tỉnh (Số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) 

hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu 

trên. 

Bước 1 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ 

tại Trung 

tâm Hành 

chính công 

tỉnh 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp 

hồ sơ: Trực tuyến /hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử; 

chuyển Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trực tiếp xử lý; gửi Phiếu 

tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 

0,5 ngày làm việc 
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- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu qua Bộ phận một cửa. 

Bước 2 Cán bộ thụ 

lý hồ sơ của 

Phòng 

Quản lý kết 

cấu hạ tầng 

giao thông 

Giải quyết hồ sơ hành chính điện tử theo quy định của pháp luật. 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Chuyển trả lại cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ 

tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trình kết quả xử lý cho lãnh đạo Phòng Quản lý 

kết cấu hạ tầng giao thông xem xét, chấp thuận. 

05 ngày làm việc 

Bước 3 Lãnh đạo 

Phòng 

Quản lý kết 

cấu hạ tầng 

giao thông 

- Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu cán bộ thụ lý hồ sơ 

xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Sở - Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu Lãnh đạo Phòng 

Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông xem xét, xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Ký duyệt, trả kết quả cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ 

của Sở GTVT tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 5 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ 

tại Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Tiếp nhận hồ sơ và Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có 

tại bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng ký.  

0,5 ngày làm việc 

Bước 

nhận 

kết quả 

Người nộp 

hồ sơ 

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu 

cầu xác thực bằng chữ ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả 

hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tuyến/ hoặc trực tiếp 

/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 
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tử tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

  Tổng thời gian giải quyết 07 ngày làm việc 

 

* Đính kèm các mẫu đơn, tờ khai, các biểu mẫu hồ sơ, mẫu kết quả và nội dung hướng dẫn điền hồ sơ, biểu mẫu: 
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MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT) 

 (1) 

(2) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: …../….. …., ngày …. tháng …. năm 201…. 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH 

Cấp phép thi công (...3...) 

 

Kính gửi: …………………………. (...4...) 

 

- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy 

định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 

100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP; 

- Căn cứ Thông tư số ...../TT-BGTVT ngày ... tháng ... năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 

tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ; 

- Căn cứ (...5..); 

(....2....) đề nghị được cấp phép thi công (...6...) tại (...7...)Thời gian thi công bắt đầu từ 

ngày ... tháng ... năm ... đến hết ngày .. .tháng ... năm ... 

Xin gửi kèm theo các tài liệu sau: 

+ (...5...) (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư). 

+ (...8...) (bản chính kèm theo bản sao điện tử). 

+ (...9...). 

(...2...) Đối với thi công công trình thiết yếu: xin cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công 

trình và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; 

đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình 

thiết yếu được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận. 

(...2...) Đối với thi công trên đường bộ đang khai thác: xin cam kết thực hiện đầy đủ các 

biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, hạn chế ùn tắc giao 

thông đến mức cao nhất và không gây ô nhiễm môi trường. 

(...2...) xin cam kết thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế đã được (...10...) phê duyệt và tuân 

thủ theo quy định của Giấy phép thi công. Nếu thi công không thực hiện các biện pháp 

bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn 

tắc giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, (...2...) chịu trách nhiệm theo quy định 

của pháp luật. 

Địa chỉ liên hệ: ………. 

Số điện thoại: ……….. 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- ………….; 

- Lưu VT. 

(…2….) 
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 



135 
 
 

 

Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị 

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu 

có). 

(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp phép thi công (công trình thiết yếu 

hoặc thi công trên đường bộ đang khai thác); 

(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép, quốc lộ, địa 

phương; ví dụ “Cấp phép thi công đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ 

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của QL39, địa phận tỉnh Hưng Yên”. 

(4) Tên cơ quan cấp phép thi công; 

(5) Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế công trình của cơ quan quản lý 

đường bộ có thẩm quyền. 

(6) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép thi công. 

(7) Ghi đầy rõ lý trình, tên quốc lộ, thuộc địa phận tỉnh nào. 

(8) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an 

toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

(9) Các tài liệu khác nếu (..2..) thấy cần thiết. 

(10) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công./. 

Ghi chú: 
Trên đây là các nội dung chính của mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công, các tổ 

chức, cá nhân căn cứ từng công trình cụ thể để ghi các nội dung và gửi kèm theo văn bản 

liên quan cho phù hợp./. 
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MẪU GIẤY PHÉP THI CÔNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT) 

 TỔNG CỤC ĐBVN (UBND 

TỈNH ……) 
Cục QLĐB (Sở GTVT)….. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …../….. …., ngày …. tháng …. năm 201…. 

  

GIẤY PHÉP THI CÔNG 

Công trình: ………………….(1)…………….. 

Lý trình:………………………… Quốc lộ.................. 

- Căn cứ Thông tư số … /TT-BGTVT ngày …..tháng ... năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 

năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Căn cứ văn bản số: …./…… ngày..../…… /200...của (2) chấp thuận thiết kế công trình...(1)...; 

- Căn cứ Đơn đề nghị cấp phép thi công của..........(3)...... (5) và hề sơ thiết kế, tổ chức thi công 

được duyệt. 

1. Cấp cho:. ….(3) …….. 

- Địa chỉ ………………………………….; 

- Điện thoại ……………………………….; 

- ………………………………………………………………. 

2. Được phép thi công công trình:...(1)... trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng công trình giao 

thông đường bộ từ lý trình. Km ……… đến Km ………Quốc lộ..., theo hồ sơ thiết kế và tổ chức 

thi công được duyệt theo Quyết định số: …/…. ngày..../ ……./200.. của (4)..., gồm các nội dung 

chính như sau: 

a).................................................................................................................................... ; 

b).................................................................................................................................... ; 

c).................................................................................................................................... ; 

d) ................................................................................................................................... ; 

3. Các yêu cầu đối với đơn vị thi công công trình: 

- Mang giấy này đến đơn vị quản lý đường bộ (trực tiếp quản lý tuyến đường) để nhận bàn giao 

mặt bằng hiện trường; tiến hành thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông theo hồ sơ 

tổ chức thi công được duyệt và các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông khi thi 

công trên đất dành cho đường bộ; 

- Sau khi nhận mặt bằng hiện trường, đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm về an toàn giao 

thông, chịu sự kiểm tra, kiểm soát của đơn vị quản lý đường bộ, Chi cục Quản lý đường bộ và cơ 

quan có thẩm quyền khác; 

- Kể từ ngày nhận bàn giao mặt bằng, nếu đơn vị thi công không thực hiện việc tổ chức giao 

thông, gây mất an toàn giao thông sẽ bị đình chỉ thi công; mọi trách nhiệm liên quan đến tai nạn 
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giao thông và chi phí thiệt hại khác (nếu có) đơn vị thi công tự chịu, ngoài ra còn chịu xử lý theo 

quy định của pháp luật; 

- Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đền bù thiệt hại công trình đường bộ do lỗi của 

đơn vị thi công gây ra khi thi công trên đường bộ đang khai thác; 

- Khi kết thúc thi công phải bàn giao lại mặt bằng, hiện trường cho đơn vị quản lý đường bộ; 

- ………………………….. (các nội dung khác nếu cần thiết) …………………………. 

4. Thời hạn thi công: 

Giấy phép thi công này có thời hạn từ ngày ../ …./201 ...đến ngày …/……. /201.... 

Quá thời hạn quy định phải đề nghị cấp gia hạn./.  

 

Nơi nhận: 

- ………….; 

- Tổng cục ĐBVN (thay b/c); 
- Chi cục QLĐB…. (để t/h); 

- Lưu VT. 

(…2….) 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Quy trình số: 23.SGT 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 ĐỐI VỚI THỦ TỤC                                          
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Giao thông vận tải 

 

Quy 

trình 

Đối tượng 

thực hiện 
 Nội dung công việc Thời gian thực hiện 

Bước 

nộp hồ 

sơ 

 

Người nộp    

hồ sơ 
I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại địa 

chỉ: https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Giao thông vận tải. Tại danh sách dịch vụ công lựa 

chọn dịch vụ công “Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe”. 

4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Biểu mẫu điện tử hoặc Bản sao chụp/bản scan: Đơn đề nghị theo mẫu Phụ lục 

IV ban hành kèm theo Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của 

Chính phủ; 

- Bản sao chụp/bản scan (Xuất trình bản chính để đối chiếu khi nhận kết quả) 

hoặc Bản chứng thực điện tử: Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc chứng chỉ 

kỹ năng nghề để dạy trình độ sơ cấp; 

- Bản sao chụp/bản scan (Xuất trình bản chính để đối chiếu khi nhận kết quả) 

hoặc Bản chứng thực điện tử: Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; 

- 01 (một) ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm nền màu xanh, kiểu thẻ căn cước, được chụp 

trong thời gian không quá 06 tháng (Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu 

chính). 

5. Hồ sơ điện tử gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử (e-

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/
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form) được cung cấp sẵn hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ hoặc 

dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. 

Đối với thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản điện tử có chữ ký số xác thực, Sở 

Giao thông vận tải có nội dung hướng dẫn để công khai ngay trên dịch vụ công 

trực tuyến được cung cấp, trường hợp bản điện tử chưa có ký số thì hướng dẫn 

việc đối chiếu hoặc nộp trực tiếp hồ sơ gốc khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua 

dịch vụ bưu chính công ích. 

6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): Trực tuyến /hoặc 

trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử 

(email) /hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại 

di động. 

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến 

có liên quan. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số 

điện thoại và hộp thư điện tử của Sở Giao thông vận tải được đăng tải kèm theo 

quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Giao thông vận tải tại Trung tâm 

Hành chính công tỉnh (Số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) 

hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu 

trên. 

Bước 1 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ 

tại Trung 

tâm Hành 

chính công 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp 

hồ sơ: Trực tuyến /hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử; 

chuyển Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trực tiếp xử lý; gửi Phiếu tiếp 

0,5 ngày làm việc 
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tỉnh nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu qua Bộ phận một cửa. 

Bước 2 Cán bộ thụ 

lý hồ sơ của 

Phòng Quản 

lý vận tải, 

phương tiện 

và người lái 

Giải quyết hồ sơ hành chính điện tử theo quy định của pháp luật. 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Chuyển trả lại cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại 

Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trình kết quả xử lý cho lãnh đạo Phòng Quản lý vận 

tải, phương tiện và người lái xem xét, chấp thuận. 

01 ngày làm việc 

Bước 3 Lãnh đạo 

Phòng Quản 

lý vận tải, 

phương tiện 

và người lái 

- Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu cán bộ thụ lý hồ sơ 

xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Sở - Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu Lãnh đạo Phòng 

Quản lý vận tải, phương tiện và người lái xem xét, xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Ký duyệt, trả kết quả cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của 

Sở GTVT tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 5 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Tiếp nhận hồ sơ và Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại 

bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng ký.  

0,5 ngày làm việc 

Bước 

nhận 

kết quả 

Người nộp 

hồ sơ 

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu 

xác thực bằng chữ ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả hoặc gửi 

qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tuyến/ hoặc trực tiếp 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 
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/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện 

tử tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

  Tổng thời gian giải quyết 03 ngày làm việc 

 

* Đính kèm các mẫu đơn, tờ khai, các biểu mẫu hồ sơ, mẫu kết quả và nội dung hướng dẫn điền hồ sơ, biểu mẫu: 
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PHỤ LỤC IV 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ TẬP HUẤN, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY THỰC 

HÀNH LÁI XE 
(Kèm theo Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TẬP HUẤN, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 

GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE 

Kính gửi: Cơ quan có thẩm quyền. 

Tôi là: ............................................................. Quốc tịch: .......................................... 

Sinh ngày: ................... tháng ..................năm ......................... Nam, Nữ .................  

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................... 

Nơi cư trú: ..................................................................................................................  

Có giấy chứng minh nhân dân số: ..............., cấp ngày ........tháng.........năm ............ 

Nơi cấp: .....................................................................................................................  

Có giấy phép lái xe số: .........................., hạng .....................do: .............................. 

cấp ngày ....................tháng ....................năm .................... 

Đề nghị cho tôi được tham gia tập huấn, cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe 

hạng           

Gửi kèm theo: 

- 01 bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc chứng chỉ kỹ năng nghề để 

dạy trình độ sơ cấp; 

- 01 bản sao có chứng thực chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; 

- 02 ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm, chụp trong thời gian không quá 06 tháng. 

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

   ............., ngày......tháng.......năm 20.... 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 
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Phụ lục V 

MẪU DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC TẬP HUẤN,  

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE 

(Kèm theo Nghị định số: 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016) 

____ 
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Kính gửi: Cơ quan có thẩm quyền 
 

Đề nghị Cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận cho (số lượng) giáo viên được tham dự tập huấn để cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy 

thực hành lái xe theo danh sách dưới đây: 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC TẬP HUẤN, 

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE 

Số 

TT 

 

 

Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Số giấy 

chứng 

minh 

nhân 

dân 

Hình thức 

tuyển dụng 

 

Trình độ 
 

Giấy phép lái xe 
 

 

Ghi chú Biên chế Hợp đồng 

(thời hạn) 

Văn  

hóa 

Chuyên 

môn 

Sư 

phạm 

Hạng Ngày trúng 

tuyển 

Thâm 

niên 

             

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: 

.................., ngày..........tháng..........năm 20....... 
HIỆU TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC) 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục III 

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE 

(Kèm theo Nghị định số: 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016) 
_____ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ảnh màu 

3 cm x 4 cm  

(chụp không 

quá 06 tháng), 

có dấu 

 giáp lai 
 

Căn cứ Quyết định số.........../........ngày.......tháng.......năm 20........ của Thủ trưởng 

cơ quan có thẩm quyền về việc cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN 

CHỨNG NHẬN 
 

   Ông (Bà):....................................................................................................................... 

   Ngày tháng năm sinh:.................................................................................................... 

   Số giấy chứng minh nhân dân:...................................................................................... 

   Đã hoàn thành khóa tập huấn giáo viên dạy thực hành lái xe..................hạng............. 

   Từ ngày......../......../........đến ngày ......../......../........  

 

 

    Số GCN:............................................... 

     

.................., ngày.......tháng......năm 20...... 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

Quy cách: 

- Kích thước: 150 mm x 200 mm; 

- Chữ “CHỨNG NHẬN”: phông chữ Times New Roman in hoa, đậm, cỡ chữ 21. 
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Quy trình số: 24.SGT 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 ĐỐI VỚI THỦ TỤC                                      

CẤP GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Giao thông vận tải 
 

Quy 

trình 

Đối tượng 

thực hiện 
 Nội dung công việc Thời gian thực hiện 

Bước 

nộp hồ 

sơ 

 

Người nộp    

hồ sơ 

I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại địa 

chỉ: https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Giao thông vận tải. Tại danh sách dịch vụ công lựa 

chọn dịch vụ công “Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô”. 

4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Biểu mẫu điện tử hoặc Bản sao chụp/bản scan: Công văn kèm báo cáo đề nghị 

cấp giấy phép đào tạo lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 10 của Nghị định số 

65/2016/NĐ-CP; 

- Bản sao chụp/bản scan (Xuất trình bản chính để đối chiếu khi nhận kết quả) 

hoặc Bản chứng thực điện tử: Quyết định thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

của cơ quan có thẩm quyền; 

- Bản sao chụp/bản scan (Xuất trình bản chính để đối chiếu khi nhận kết quả) 

hoặc Bản chứng thực điện tử: Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe; 

- Bản sao chụp/bản scan (Xuất trình bản chính để đối chiếu khi nhận kết quả) 

hoặc Bản chứng thực điện tử: Giấy đăng ký xe. 

5. Hồ sơ điện tử gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử (e-

form) được cung cấp sẵn hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ hoặc 

dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/
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Đối với thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản điện tử có chữ ký số xác thực, Sở 

Giao thông vận tải có nội dung hướng dẫn để công khai ngay trên dịch vụ công 

trực tuyến được cung cấp, trường hợp bản điện tử chưa có ký số thì hướng dẫn 

việc đối chiếu hoặc nộp trực tiếp hồ sơ gốc khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua 

dịch vụ bưu chính công ích. 

6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): Trực tuyến /hoặc 

trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử 

(email) /hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại 

di động. 

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến 

có liên quan. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số 

điện thoại và hộp thư điện tử của Sở Giao thông vận tải được đăng tải kèm theo 

quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Giao thông vận tải tại Trung tâm 

Hành chính công tỉnh (Số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) 

hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu 

trên. 

Bước 1 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ 

tại Trung 

tâm Hành 

chính công 

tỉnh 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp 

hồ sơ: Trực tuyến /hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử; 

chuyển Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trực tiếp xử lý; gửi Phiếu tiếp 

nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu qua Bộ phận một cửa. 

0,5 ngày làm việc 
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Bước 2 Cán bộ thụ 

lý hồ sơ của 

Phòng Quản 

lý vận tải, 

phương tiện 

và người lái 

Giải quyết hồ sơ hành chính điện tử theo quy định của pháp luật. 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Chuyển trả lại cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại 

Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trình kết quả xử lý cho lãnh đạo Phòng Quản lý vận 

tải, phương tiện và người lái xem xét, chấp thuận. 

08 ngày làm việc 

Bước 3 Lãnh đạo 

Phòng Quản 

lý vận tải, 

phương tiện 

và người lái 

- Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu cán bộ thụ lý hồ sơ 

xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Sở - Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu Lãnh đạo Phòng 

Quản lý vận tải, phương tiện và người lái xem xét, xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Ký duyệt, trả kết quả cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của 

Sở GTVT tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 5 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Tiếp nhận hồ sơ và Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại 

bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng ký.  

0,5 ngày làm việc 

Bước 

nhận 

kết quả 

Người nộp hồ 

sơ 

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu 

xác thực bằng chữ ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả hoặc gửi 

qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tuyến/ hoặc trực tiếp 

/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện 

tử tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 

  Tổng thời gian giải quyết 10 ngày làm việc 

* Đính kèm các mẫu đơn, tờ khai, các biểu mẫu hồ sơ, mẫu kết quả và nội dung hướng dẫn điền hồ sơ, biểu mẫu: 
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Phụ lục X 
MẪU BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE 

(Kèm theo Nghị định số: 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016) 

____ 

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ  

CẤP GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE  

 
I. GIỚI THIỆU CHUNG 

1. Tên cơ sở đào tạo (Trường hoặc Trung tâm): 

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (Giám đốc, Phó Giám đốc), các phòng ban:.. 

Địa chỉ liên lạc:...................................................................................    

Điện thoại:...........................................Fax:................................................ 

2. Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp:................................................. 

3. Quyết định thành lập số..... ngày ..... / ..... / ..... của........................ 

4. Giới thiệu tóm tắt cơ sở, các nghề đào tạo, quy mô đào tạo/năm. 

II. BÁO CÁO VỀ ĐÀO TẠO LÁI XE 

1. Đào tạo lái xe từ năm............loại xe (xe con, xe tải......tấn, xe khách, xe kéo 

rơ moóc...) theo văn bản số.........ngày ..... / ..... / ..... của......................... 

Từ khi thành lập đến nay đã đào tạo được.......... học sinh, lái xe loại....... 

2. Hiện nay đào tạo lái xe loại....., thời gian đào tạo.....tháng (đối với từng loại, 

số học sinh mỗi loại). 

(Trường hợp chưa đào tạo không nêu các điểm 1, 2 phần II) 

3. Tổng số phòng học hiện có, số phòng học chuyên môn, diện tích (m2), đủ 

hay thiếu phòng học. 

Đánh giá cụ thể từng phòng học chuyên môn và các thiết bị dạy học: cabin, mô 

hình vật thực, phim, đèn chiếu hoặc thiết bị, dụng cụ tháo lắp.... (đối chiếu với quy 

định để báo cáo); chất lượng từng phòng học. 

4. Mục tiêu, kế hoạch giảng dạy và từng mục: giáo trình, giáo án, hệ thống bài 

ôn luyện và thiết bị kiểm tra (thống kê và trình bày hiện vật). 

5. Đội ngũ giáo viên 

- Số lượng giáo viên dạy lý thuyết:.......................................................... 

- Số giáo lượng viên dạy thực hành:......................................................... 
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DANH SÁCH TRÍCH NGANG GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH 

(HOẶC LÝ THUYẾT) LÁI XE 
 

 

Số 

TT 

 

Họ và 

tên 

 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

 

Số 

giấy 

chứng 

minh 

nhân 

dân 

Hình thức 

tuyển 

dụng 

 

Trình độ 
 

Hạng 

giấy 

phép 

lái xe 

 

Ngà

y 

trún

g 

tuyể

n 

 

Thâm 

niên 

dạy lái 

 

Mô

n 

học 

giản

g 

dạy 

 

Ghi 

chú 

Biê

n 

chế 

Hợp 

đồng 

(thời 

hạn) 

Văn 

hóa 

Chuyê

n môn 

Sư 

phạ

m 

1 2 3 4 5          

1              

2              

3              

…              

6. Xe tập lái: số lượng xe tập lái hiện có, thiếu hay đủ để học viên tập. 

- Chủng loại: số xe thông dụng; số xe kiểu cũ. 

- Tình trạng chất lượng kỹ thuật (còn bao nhiêu %). 

- Thiết bị dạy lái trên xe. 

- Số xe có Giấy chứng nhận kiểm định, giấy phép xe tập lái. 
DANH SÁCH XE TẬP LÁI 

Số 

TT 

Số đăng  

ký xe 

Nhãn 

xe 

Hạng xe Năm 

sản xuất 

Chủ sở 

hữu/hợ

p đồng 

Hệ thống 

phanh 

phụ (có, 

không) 

Giấy 

phép xe 

tập lái 

(có, 

không) 

1        

2        

3        

....        

 

Ghi chú: Danh sách sắp xếp thứ tự các hạng B, C, D, E, F gửi kèm bản sao có 

chứng thực hoặc công chứng giấy đăng ký từng xe. 

7. Sân tập lái có diện tích:......................... m2. 

- Đã tạo lập các tình huống để tập lái trên bãi tập. 

- Có hiện trường tập lái thực tế. 

8. Đánh giá chung, đề nghị: 

 HIỆU TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC) 
(Ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục XI 

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA XÉT CẤP GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE 

(Kèm theo Nghị định số: 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA 

XÉT CẤP GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ 
 

Ngày ...../...... /....., Đoàn kiểm tra xét cấp giấy phép đào tạo lái xe được thành lập 

tại Quyết định số:....................ngày ...../...... /..... của cơ quan có thẩm 

quyền.................., đã tiến hành kiểm tra theo tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên 

môn của cơ sở đào tạo lái xe:............................................ 

Thành phần Đoàn gồm có: 

1. Ông (Bà)........................ Lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền - Trưởng Đoàn. 

2. Ông (Bà)........................ Trưởng (Phó) phòng..........cơ quan có thẩm quyền. 

3. Ông (Bà)........................ Đại diện Cơ quan quản lý giáo dục nghề nghiệp. 

4. Ông (Bà)....................... Chuyên viên Phòng ............................... - Thư ký. 
 

Thành phần Cơ sở đào tạo lái xe gồm có: 
 

1. Ông (Bà): ............................................................................................. 

2. Ông (Bà): ............................................................................................... 

3. Ông (Bà): ............................................................................................. 
 

Kết quả kiểm tra như sau: 
 

1. Phòng học Luật Giao thông đường bộ: 

......................................................................................................................... 

2. Phòng học Cấu tạo và Sửa chữa thông thường: 

......................................................................................................................... 

3. Phòng học Nghiệp vụ vận tải: 

......................................................................................................................... 

4. Phòng học Kỹ thuật lái xe: 

.......................................................................................................................... 

5. Phòng học Thực tập bảo dưỡng, sửa chữa: 

.......................................................................................................................... 

6. Các phòng học khác: 

.......................................................................................................................... 

     7. Giáo viên có.............người đủ tiêu chuẩn, trong đó: 

     - Giáo viên dạy lý thuyết.....người (danh sách trích ngang, hồ sơ kèm theo); 

     - Giáo viên dạy thực hành lái xe..người (danh sách trích ngang, hồ sơ kèm theo). 

      8. Xe tập lái có.................xe (kèm theo danh sách, giấy đăng ký, giấy chứng nhận 
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kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy phép xe tập lái) đủ tiêu chuẩn, 

trong đó: 

- Xe hạng B:.............chiếc; 

- Xe hạng C:.............chiếc; 

- Xe hạng D:.............chiếc; 

- Xe hạng E:..............chiếc; 

- Xe hạng F:...............chiếc. 

       9. Sân tập lái có....................sân với diện tích......................m2, được thảm nhựa 

(bê tông, ghi rõ các điều kiện khác), đủ (không đủ) điều kiện dạy lái. 

      10. Đường tập lái xe là đường (ghi rõ tên đường)....................................... 

đủ giảng dạy, tập lái theo nội dung, chương trình đào tạo lái xe quy định. 

      Với kết quả kiểm tra trên, đề nghị Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền, cấp giấy 

phép đào tạo lái xe các hạng, với lưu lượng:...............học viên (trong đó, hạng 

B:............, hạng C:..........., hạng D:.........., hạng E:.........., hạng F:.........). 
 

Tên cơ sở đào tạo:...................................................................................... 

Địa chỉ:....................................................................................................... 

Số điện thoại:..............................Fax:........................................................ 

Cơ quan trực tiếp quản lý:........................................................................... 

Họ tên Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (Giám đốc, Phó Giám đốc):.......... 
 

 

                   TRƯỞNG ĐOÀN                                                                     THƯ KÝ  

             (Ký và ghi rõ họ, tên)                                                    (Ký và ghi rõ họ, tên) 

 

 

               ĐẠI DIỆN CƠ QUAN                                           ĐẠI DIỆN CƠ SỞ ĐÀO TẠO   

               QUẢN LÝ DẠY NGHỀ                                                           (Ký tên, đóng dấu) 

               (Ký và ghi rõ họ, tên)        
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Phụ lục IX 
MẪU GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ 

(Kèm theo Nghị định số: 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016) 

_____ 

 

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:................../ 
 

...................., ngày ..... tháng ..... năm 20 ..... 

 
 

GIẤY PHÉP 
ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ 

 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008; 

Căn cứ Nghị định số ...../ ..... /NĐ-CP ngày..../...... /..... của Chính phủ 

quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe; 

Xét đề nghị của Đoàn kiểm tra được thành lập tại Quyết định số.................... ngày 

..... / ..... / ..... của cơ quan có thẩm quyền về việc ................................................;  

Theo đề nghị của ............................................................................................., 

 

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN 

 

1. Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô cho:......................................................... 

2. Địa chỉ:......................................................................................................... 

- Điện thoại .......................................... - Fax:................................................. 

3. Cơ quan quản lý trực tiếp:............................................................................ 

4. Được phép đào tạo:  

- Hạng:.............................................................................................................. 

- Lưu lượng: ..................................................................................................... 

5. Địa điểm đào tạo:.......................................................................................... 

Cơ sở đào tạo lái xe phải xuất trình Giấy phép này với cơ quan có thẩm quyền khi 

có yêu cầu. 

 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Quy trình số: 25.SGT 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 ĐỐI VỚI THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP 

ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ TRONG TRƯỜNG HỢP ĐIỀU CHỈNH HẠNG XE ĐÀO TẠO, LƯU LƯỢNG ĐÀO TẠO 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Giao thông vận tải 
 

Quy 

trình 

Đối tượng 

thực hiện 
 Nội dung công việc Thời gian thực hiện 

Bước 

nộp hồ 

sơ 

 

Người nộp    

hồ sơ 

I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại địa 

chỉ: https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Giao thông vận tải. Tại danh sách dịch vụ công lựa 

chọn dịch vụ công “Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều 

chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo”. 

4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Văn bản điện tử hoặc bản sao/bản scan: Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp 

giấy phép đào tạo lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 10 của Nghị định số 

65/2016/NĐ-CP của Chính phủ; 

- Bản sao chụp/bản scan (Xuất trình bản chính để đối chiếu khi nhận kết quả) 

hoặc Bản chứng thực điện tử: Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe; 

- - Bản sao chụp/bản scan (Xuất trình bản chính để đối chiếu khi nhận kết quả) 

hoặc Bản chứng thực điện tử: Giấy đăng ký xe. 

Lưu ý: Chỉ bổ sung những nội dung thay đổi so với lần cấp phép gần nhất. 

5. Hồ sơ điện tử gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử (e-

form) được cung cấp sẵn hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ hoặc 

dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. 

Đối với thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản điện tử có chữ ký số xác thực, Sở 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/
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Giao thông vận tải có nội dung hướng dẫn để công khai ngay trên dịch vụ công 

trực tuyến được cung cấp, trường hợp bản điện tử chưa có ký số thì hướng dẫn 

việc đối chiếu hoặc nộp trực tiếp hồ sơ gốc khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua 

dịch vụ bưu chính công ích. 

6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): Trực tuyến /hoặc 

trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử 

(email) /hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại 

di động. 

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến 

có liên quan. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số 

điện thoại và hộp thư điện tử của Sở Giao thông vận tải được đăng tải kèm theo 

quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Giao thông vận tải tại Trung tâm 

Hành chính công tỉnh (Số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) 

hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu 

trên. 

Bước 1 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ 

tại Trung 

tâm Hành 

chính công 

tỉnh 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp 

hồ sơ: Trực tuyến /hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử; 

chuyển Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trực tiếp xử lý; gửi Phiếu tiếp 

nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu qua Bộ phận một cửa. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 2 Cán bộ thụ Giải quyết hồ sơ hành chính điện tử theo quy định của pháp luật. 06 ngày làm việc 
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lý hồ sơ của 

Phòng Quản 

lý vận tải, 

phương tiện 

và người lái 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Chuyển trả lại cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại 

Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trình kết quả xử lý cho lãnh đạo Phòng Quản lý vận 

tải, phương tiện và người lái xem xét, chấp thuận. 

Bước 3 Lãnh đạo 

Phòng Quản 

lý vận tải, 

phương tiện 

và người lái 

- Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu cán bộ thụ lý hồ sơ 

xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Sở - Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu Lãnh đạo Phòng 

Quản lý vận tải, phương tiện và người lái xem xét, xử lý lại; 

- Trường hợp chấp thuận: Ký duyệt, trả kết quả cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của 

Sở GTVT tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

0,5 ngày làm việc 

Bước 5 Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Tiếp nhận hồ sơ và Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại 

bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng ký.  

0,5 ngày làm việc 

Bước 

nhận 

kết quả 

Người nộp hồ 

sơ 

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu 

xác thực bằng chữ ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả hoặc gửi 

qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tuyến/ hoặc trực tiếp 

/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện 

tử tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

Không tính vào thời 

gian giải quyết. 

  Tổng thời gian giải quyết 08 ngày làm việc 

* Đính kèm các mẫu đơn, tờ khai, các biểu mẫu hồ sơ, mẫu kết quả và nội dung hướng dẫn điền hồ sơ, biểu mẫu: 
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Phụ lục X 
MẪU BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE 

(Kèm theo Nghị định số: 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016) 

____ 

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ  

CẤP GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE  

 
I. GIỚI THIỆU CHUNG 

1. Tên cơ sở đào tạo (Trường hoặc Trung tâm): 

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (Giám đốc, Phó Giám đốc), các phòng ban:.. 

Địa chỉ liên lạc:...................................................................................    

Điện thoại:...........................................Fax:................................................ 

2. Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp:................................................. 

3. Quyết định thành lập số..... ngày ..... / ..... / ..... của........................ 

4. Giới thiệu tóm tắt cơ sở, các nghề đào tạo, quy mô đào tạo/năm. 

II. BÁO CÁO VỀ ĐÀO TẠO LÁI XE 

1. Đào tạo lái xe từ năm............loại xe (xe con, xe tải......tấn, xe khách, xe kéo 

rơ moóc...) theo văn bản số.........ngày ..... / ..... / ..... của......................... 

Từ khi thành lập đến nay đã đào tạo được.......... học sinh, lái xe loại....... 

2. Hiện nay đào tạo lái xe loại....., thời gian đào tạo.....tháng (đối với từng loại, 

số học sinh mỗi loại). 

(Trường hợp chưa đào tạo không nêu các điểm 1, 2 phần II) 

3. Tổng số phòng học hiện có, số phòng học chuyên môn, diện tích (m2), đủ 

hay thiếu phòng học. 

Đánh giá cụ thể từng phòng học chuyên môn và các thiết bị dạy học: cabin, mô 

hình vật thực, phim, đèn chiếu hoặc thiết bị, dụng cụ tháo lắp.... (đối chiếu với quy 

định để báo cáo); chất lượng từng phòng học. 

4. Mục tiêu, kế hoạch giảng dạy và từng mục: giáo trình, giáo án, hệ thống bài 

ôn luyện và thiết bị kiểm tra (thống kê và trình bày hiện vật). 

5. Đội ngũ giáo viên 

- Số lượng giáo viên dạy lý thuyết:.......................................................... 

- Số giáo lượng viên dạy thực hành:......................................................... 
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DANH SÁCH TRÍCH NGANG GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH 

(HOẶC LÝ THUYẾT) LÁI XE 
 

 

Số 

TT 

 

Họ và 

tên 

 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

 

Số 

giấy 

chứng 

minh 

nhân 

dân 

Hình thức 

tuyển 

dụng 

 

Trình độ 
 

Hạng 

giấy 

phép 

lái xe 

 

Ngà

y 

trún

g 

tuyể

n 

 

Thâm 

niên 

dạy lái 

 

Mô

n 

học 

giản

g 

dạy 

 

Ghi 

chú 

Biê

n 

chế 

Hợp 

đồng 

(thời 

hạn) 

Văn 

hóa 

Chuyê

n môn 

Sư 

phạ

m 

1 2 3 4 5          

1              

2              

3              

…              

6. Xe tập lái: số lượng xe tập lái hiện có, thiếu hay đủ để học viên tập. 

- Chủng loại: số xe thông dụng; số xe kiểu cũ. 

- Tình trạng chất lượng kỹ thuật (còn bao nhiêu %). 

- Thiết bị dạy lái trên xe. 

- Số xe có Giấy chứng nhận kiểm định, giấy phép xe tập lái. 
DANH SÁCH XE TẬP LÁI 

Số 

TT 

Số đăng  

ký xe 

Nhãn 

xe 

Hạng xe Năm 

sản xuất 

Chủ sở 

hữu/hợ

p đồng 

Hệ thống 

phanh 

phụ (có, 

không) 

Giấy 

phép xe 

tập lái 

(có, 

không) 

1        

2        

3        

....        

 

Ghi chú: Danh sách sắp xếp thứ tự các hạng B, C, D, E, F gửi kèm bản sao có 

chứng thực hoặc công chứng giấy đăng ký từng xe. 

7. Sân tập lái có diện tích:......................... m2. 

- Đã tạo lập các tình huống để tập lái trên bãi tập. 

- Có hiện trường tập lái thực tế. 

8. Đánh giá chung, đề nghị: 

 HIỆU TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC) 
(Ký tên, đóng dấu) 



158 

158 
 

Phụ lục XI 

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA XÉT CẤP GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE 

(Kèm theo Nghị định số: 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA 

XÉT CẤP GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ 
 

Ngày ...../...... /....., Đoàn kiểm tra xét cấp giấy phép đào tạo lái xe được thành lập 

tại Quyết định số:....................ngày ...../...... /..... của cơ quan có thẩm 

quyền.................., đã tiến hành kiểm tra theo tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên 

môn của cơ sở đào tạo lái xe:............................................ 

Thành phần Đoàn gồm có: 

1. Ông (Bà)........................ Lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền - Trưởng Đoàn. 

2. Ông (Bà)........................ Trưởng (Phó) phòng..........cơ quan có thẩm quyền. 

3. Ông (Bà)........................ Đại diện Cơ quan quản lý giáo dục nghề nghiệp. 

4. Ông (Bà)....................... Chuyên viên Phòng ............................... - Thư ký. 
 

Thành phần Cơ sở đào tạo lái xe gồm có: 
 

1. Ông (Bà): ............................................................................................. 

2. Ông (Bà): ............................................................................................... 

3. Ông (Bà): ............................................................................................. 
 

Kết quả kiểm tra như sau: 
 

7. Phòng học Luật Giao thông đường bộ: 

......................................................................................................................... 

8. Phòng học Cấu tạo và Sửa chữa thông thường: 

......................................................................................................................... 

9. Phòng học Nghiệp vụ vận tải: 

......................................................................................................................... 

10. Phòng học Kỹ thuật lái xe: 

.......................................................................................................................... 

11. Phòng học Thực tập bảo dưỡng, sửa chữa: 

.......................................................................................................................... 

12. Các phòng học khác: 

.......................................................................................................................... 

     7. Giáo viên có.............người đủ tiêu chuẩn, trong đó: 

     - Giáo viên dạy lý thuyết.....người (danh sách trích ngang, hồ sơ kèm theo); 

     - Giáo viên dạy thực hành lái xe..người (danh sách trích ngang, hồ sơ kèm theo). 

      8. Xe tập lái có.................xe (kèm theo danh sách, giấy đăng ký, giấy chứng nhận 
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kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy phép xe tập lái) đủ tiêu chuẩn, 

trong đó: 

- Xe hạng B:.............chiếc; 

- Xe hạng C:.............chiếc; 

- Xe hạng D:.............chiếc; 

- Xe hạng E:..............chiếc; 

- Xe hạng F:...............chiếc. 

       9. Sân tập lái có....................sân với diện tích......................m2, được thảm nhựa 

(bê tông, ghi rõ các điều kiện khác), đủ (không đủ) điều kiện dạy lái. 

      10. Đường tập lái xe là đường (ghi rõ tên đường)....................................... 

đủ giảng dạy, tập lái theo nội dung, chương trình đào tạo lái xe quy định. 

      Với kết quả kiểm tra trên, đề nghị Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền, cấp giấy 

phép đào tạo lái xe các hạng, với lưu lượng:...............học viên (trong đó, hạng 

B:............, hạng C:..........., hạng D:.........., hạng E:.........., hạng F:.........). 
 

Tên cơ sở đào tạo:...................................................................................... 

Địa chỉ:....................................................................................................... 

Số điện thoại:..............................Fax:........................................................ 

Cơ quan trực tiếp quản lý:........................................................................... 

Họ tên Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (Giám đốc, Phó Giám đốc):.......... 
 

 

                   TRƯỞNG ĐOÀN                                                                     THƯ KÝ  

             (Ký và ghi rõ họ, tên)                                                    (Ký và ghi rõ họ, tên) 

 

 

 

 

 

               ĐẠI DIỆN CƠ QUAN                                           ĐẠI DIỆN CƠ SỞ ĐÀO TẠO   

               QUẢN LÝ DẠY NGHỀ                                                           (Ký tên, đóng dấu) 

               (Ký và ghi rõ họ, tên)        
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Phụ lục IX 
MẪU GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ 

(Kèm theo Nghị định số: 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016) 

_____ 

 

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:................../ 
 

...................., ngày ..... tháng ..... năm 20 ..... 

 
 

GIẤY PHÉP 
ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ 

 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008; 

Căn cứ Nghị định số ...../ ..... /NĐ-CP ngày..../...... /..... của Chính phủ 

quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe; 

Xét đề nghị của Đoàn kiểm tra được thành lập tại Quyết định số.................... ngày 

..... / ..... / ..... của cơ quan có thẩm quyền về việc ................................................;  

Theo đề nghị của ............................................................................................., 

 

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN 

 

1. Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô cho:......................................................... 

2. Địa chỉ:......................................................................................................... 

- Điện thoại .......................................... - Fax:................................................. 

3. Cơ quan quản lý trực tiếp:............................................................................ 

4. Được phép đào tạo:  

- Hạng:.............................................................................................................. 

- Lưu lượng: ..................................................................................................... 

5. Địa điểm đào tạo:.......................................................................................... 

Cơ sở đào tạo lái xe phải xuất trình Giấy phép này với cơ quan có thẩm quyền khi 

có yêu cầu. 

 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN 

(Ký tên, đóng dấu) 
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