
DANH MỤC 06 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ                     

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC                                          

CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH TUYÊN QUANG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm          

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ            

pháp lý 

Qua 

DV 

bưu 

chính 

công 

ích 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

01 

Cấp Giấy phép kinh 

doanh vận tải bằng xe 

ô tô 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ đúng 

theo quy định, Sở 

Giao thông vận tải 

thẩm định hồ sơ, 

cấp Giấy phép 

kinh doanh vận tải 

bằng xe ô tô theo 

mẫu quy định 

Sở Giao 

thông vận 

tải, địa 

chỉ:             

Số 336, 

đường 

17/8, 

phường 

Phan 

Thiết, 

thành phố 

Tuyên 

Quang 

Không 

có 

Nghị định số 

10/2020/NĐ-

CP ngày 

17/01/2020 

của Chính 

phủ quy định 

về kinh 

doanh và 

điều kiện 

kinh doanh 

vận tải bằng 

xe ô tô. 

x x  x 

02 
Đăng ký khai thác 

tuyến 

- Áp dụng đến hết 

ngày 30 tháng 6 

năm 2021: 

+ Đối với tuyến 

vận tải hành khách 

cố định liên tỉnh: 

Trong thời hạn tối 

đa 07 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy định. 

+ Đối với tuyến 

vận tải hành 

khách cố định nội 

tỉnh: Trong thời 

hạn tối đa 03 ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy định. 

- Áp dụng từ 

ngày 01/7/2021: 

Trong thời hạn 

03 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ đúng 

theo quy định. 

Sở Giao 

thông vận 

tải 

Không 

có 

Nghị định số 

10/2020/NĐ-

CP ngày 

17/01/2020 

của Chính 

phủ quy định 

về kinh 

doanh và 

điều kiện 

kinh doanh 

vận tải bằng 

xe ô tô. 

 

x x  x 



2 

 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm          

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ            

pháp lý 

Qua 

DV 

bưu 

chính 

công 

ích 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

03 

Cấp lại Giấy phép 

kinh doanh vận tải 

bằng xe ô tô khi có 

sự thay đổi liên 

quan đến nội dung 

của Giấy phép kinh 

doanh hoặc Giấy 

phép kinh doanh bị 

thu hồi, bị tước 

quyền sử dụng 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ đúng 

theo quy định 

Sở Giao 

thông vận 

tải 

Không 

có 

Nghị định số 

10/2020/NĐ-

CP ngày 

17/01/2020 

của Chính 

phủ quy định 

về kinh 

doanh và 

điều kiện 

kinh doanh 

vận tải bằng 

xe ô tô. 

x x  x 

04 

Cấp lại Giấy phép 

kinh doanh vận tải 

bằng xe ô tô đối với 

trường hợp Giấy 

phép kinh doanh bị 

mất, bị hỏng 

03 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ đúng 

theo quy định 

Sở Giao 

thông vận 

tải 

Không 

có 

Nghị định số 

10/2020/NĐ-

CP ngày 

17/01/2020 

của Chính 

phủ quy định 

về kinh 

doanh và 

điều kiện 

kinh doanh 

vận tải bằng 

xe ô tô. 

x x  x 

05 

Cấp phù hiệu xe ô 

tô kinh doanh vận 

tải (kinh doanh vận 

tải hành khách: 

bằng xe ô tô theo 

tuyến cố định, bằng 

xe buýt theo tuyến 

cố định, bằng xe 

taxi, xe hợp đồng; 

kinh doanh vận tải 

hàng hóa: bằng 

công-ten-nơ, xe ô 

tô đầu kéo kéo rơ 

moóc hoặc sơ mi rơ 

moóc, xe ô tô tải 

kinh doanh vận tải 

hàng hóa thông 

thường và xe taxi 

tải) 

Trong thời hạn 02 

ngày làm việc, kể 

từ khi nhận hồ sơ 

đúng quy định 

Sở Giao 

thông vận 

tải 

 

Nghị định số 

10/2020/NĐ-

CP ngày 

17/01/2020 

của Chính 

phủ quy định 

về kinh 

doanh và 

điều kiện 

kinh doanh 

vận tải bằng 

xe ô tô. 

 

x x  x 



3 

 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm          

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ            

pháp lý 

Qua 

DV 

bưu 

chính 

công 

ích 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

06 

Cấp lại phù hiệu xe 

ô tô kinh doanh vận 

tải (kinh doanh vận 

tải hành khách: 

bằng xe ô tô theo 

tuyến cố định, bằng 

xe buýt theo tuyến 

cố định, bằng xe 

taxi, xe hợp đồng; 

kinh doanh vận tải 

hàng hóa: bằng 

công-ten-nơ, xe ô 

tô đầu kéo kéo rơ 

moóc hoặc sơ mi rơ 

moóc, xe ô tô tải 

kinh doanh vận tải 

hàng hóa thông 

thường và xe taxi 

tải) 

Trong thời hạn 02 

ngày làm việc, kể 

từ khi nhận hồ sơ 

đúng quy định 

Sở Giao 

thông vận 

tải 

Không 

có 

Nghị định số 

10/2020/NĐ-

CP ngày 

17/01/2020 

của Chính 

phủ quy định 

về kinh 

doanh và 

điều kiện 

kinh doanh 

vận tải bằng 

xe ô tô. 

 

x x  x 
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