
CHU T!CH 

Nguyn Xuãn BOng 

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH HA NAM Dc Ip - Tr do - Hnh phñc  

Sé129/QD-UBND Ha Nam, ngày 30 tháng 6 nàm 2020 

QUYET D!NH 
V vic cong ho thu tic hành chInh du'yc sü'a dôi, bô sung linh vurc du*ng 
b thuc thm quyên giãi quyêt cüa So' Giao thông In  tãi tinh Ha Nam 

CHU TCH UY BAN NHAN DAN TINH HA NAM 
COn ct Lut T chic chinh quyn dja phu'o'ng ngày 19 tháng 6 näm 2015; 

COn th các Ngh/ dfnh cza C'hInh phi2: so' 63/2010/ND-CP ngOy 08 thOng 6 
nOm 2010 ye k/em soOt thñ tuc hành chInh; so 48/2013/ND-CF ngày 14 tháng 5 nOm 
2013 ye sO'a dOi, bô sung mt sO diéu cza cOc Ngh/ djnh lien quandén kiêrn soát thi 
tuc hOnh chInh, sO 92/2 01 7/ND-CF ngOy 7 tháng 8 nOm 2017 ye szra dOi, bO sung 
m5t sO diéu cOa cOc Nghj djnh lien quan den kiêm soOt thv tuc hOnh chInh; 

COn th Thong tu sO' 02/2017/TT-VPC'P ngày 31 thOng 10 nOm 2017 cta 
VOn phOng ChInh P1iz hu'ó'ng dOn ye nghip vy kiêm soOt thz tyc hành chInh, 

Theo d nghj cüa GiOm dO'c SO' Giao thông vçin tOi và Chánh VOn phOng Uy 
ban nhOn dOn tinh. 

QUYET fflNH: 

Diu 1. Cong b kern theo Quyêt djnh nay thu tic hành chInh du'c sira dôi, 
bô sung !inh vrc thrOng b thuc thârn quyên giái quyêt cña S Giao thông vn tái 
tinh Ha Narn (co danh myc vO ni dung thz tuc hOnh chInh kern theo). 

Diêu 2. Quyt djnh nay có hiu 1rc thi hành k tr ngày k. 
Diu 3. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc S Giao thông 

van tái, Thñ tru'Ong các SO', ban, ngành; Chü tjch U' ban nhân dan các huyn, 
thành phO, thi. xã và các to chirc, Ca nhân có lien quan chju trách nhirn thi hành 
Quyêt djnh này.4[ 

No'i n/ian: 
- Cue KSTTHC - VPCP (d b/c); 

- TTTU, TT HDND tiiih; 

- Chô tich, các PCT UBND tinh; 

- Nhu Diêu 3; 
- Cng thông tin din tO tinh; 

- VPUB: LDVP, KSU, UPVHCC, KGVX(D); 
- Luu: VT. KSTT(P). 



THU TUC HANH CH!NH DU'çC SU'A DO!, BO SUNG 
DUNG BO THUQC THAM QUYEN GIA! QUYET CUA S GIAO 

THÔNG VAN TAI T!NH HA NAM 
(Ban han/i kern theo Quyê't dfnh só'1295/QD-UBND ngày 30thang 6 nám 2020 cia 

Chi tic/i U ban nhán dan tinh Ha Narn) 

PHAN I. DANH MUC THU TUC HANH CHINH 

STT Ten thu tic hành chInh 

1 Cp mi giy phép lái xe 

2 Cp 1ui Giây phép lái xe 

3 Dôi Giây phép lái xe quân sir do B Quc phông cp 

4 Di giy phép lái xe do ngành Cong an cp 

5 DM Giy phép lái xe hoc bng lái xe cüa nithc ngoài cap 

6 
Di Giy phép lái xe hoc bng lái xe cña nu'c ngoài cp cho khách du 1ch 

nuóc ngoài lái xe vào Vit Narn 
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PHAN II: NQI DUNG CUA THU TUC  HANH CHINH LNH VU'C DUNG 

BO THUOC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA sO' GIAO THÔNG VIN 

TAT TTNH HA NAM 

1. Cp mói Giy phép lái 

1.1. TrInh tu' thuc hiên: 

a) Np h so TTHC: 

- Nguèi h9c !ái xe ln du; h9c lái xe nâng htng; ngu'i dng bào dan tc 

thiêu s không bi& d9c, vit ting Vit hçc lái xe mô to hang Al np h so tai  co 

s& dào tao lái Xe. 

- Ngu'ô'i hpc lái xe khi dn np h so du'gc co s dâo tao  chiip ành tn.rc tip 

lu'u giQ trong co s dü lieu giy phép lái xc. 

b) Giài quyt TTHC: 

- Co so' dào tao  lái xe 1p 01 b ho so, gi h so dn Trung tam Phiic vi 

hành chInh cong tinh Ha Nam s 07, dung Trân Phii, thành ph Phü L, Ha Nam. 

Hoc chun b h so scan hoc chiip tiir bàn chInh và giri trrc tuyn. 

- Can cir quyt djnh cOng nhn triing tuyn kST sat bach,  Giám dc S Giao 

thông vn tài cp Giãy phép lái xe cho ngui tri.ng tuyn. 

Ngày trllng tuyn ghi tai  mt sau giy phép lái xe là ngày k quyt dnh 

cong nhn tri.iing tuyên kS'  sat hach. 

- Nguè dt kt qua k sat hach duc cp giy phép lái xe dung hang dA 

trüng tuyen; di vói tru'ng hp nâng hang hoc cap 'a  do qua thi han  si.r ding 

phái xut trInh bàn chInh gi.y phép lái xe khi dn nhn giy phép lái xe. 

- Thñ gian cap giây phép lái xe chrn nht không qua 10 ngày lam vic, kê 

tilt ngày kt thitc ki sat hach. 

1.2. Cách thuc thtrc hin: Np ho so trrc tiêp t?i  Trung tam Phiic vii hành 

chInh cong ho.c tri'c tuyn 

1.3. Thành phãn, so lu'Q'ng ho so': 

a) Thành phân ho so: 

* Dôi vó'i ngu'à'i dy' sat Iiçich lái xe 1n du: 

- Ho so' do ngu'ài hQc lái xe nç5p: 

+ Don d nghj h9c, sat hach  d cp giy phép lái xe theo mâu; 

+ Bàn sao giy chirng minh nhân dan hoc the can cuc cong dan hoc h 
chiu cOn thO'i hn cO ghi s gi4y chirng minh nhân dan hoc the can cuàc cOng 
dan di vó'i ngui Vit Narn; h chiu con thOi han  d& vi ngui Vit Narn dnh 
cu Y nu'Oc ngoài; 
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+ Ban sao h chiu con thai hn trên 06 tháng và the torn trü hoc the 

thumg trü hoc chirng rninh thu ngoi giao ho.c chng minh thu cong v d& vói 

nguYi nu'Yc ngoài; 

+ Giy khárn sirc khoé cüa ngu'ii lái xe do co s& y t có thm quyn cp 

theo quy djnh. 

- Ho so' do co só' dào tao lái xe nóp: 

+ Ho so cüa ngui h9c lái Xe; 

+ Chirng chi so cp hoc chirng chi dào to di vi nguii dir sat hch lái xe 

hngA4,B1,B2vàC; 

+ Danh sách d nghi sat hich cüa Co so dào to lái xe có ten cüa nguYi dir 

sat hach. 

* D6i vó'i nguài di' sat IiicI, nâng hçing Gi4y phép lái xe len hing Bi, 

B2, C, D, E VU CCC 1iing F: 

- HO so' do ngu'O'i hQc náng hing Giá'yphép lái xe 

+ Don d nghj hpc, sat htch d cp giy phép lái xe theo mu; 

+ Bàn sao giy chirng minh nhân dan ho.c the can cuOc cOng dan hoc h 

chiu cOn thO'i htn có ghi s giy chirng rninh nhân dan hoc the can cuOc cong 

dan di vó'i ngu'Oi Vit Nam; h chiu cOn thOi htn di vOl ngu'Oi Vit Nam djnh 

cu 0 nuOc ngoài; 

+ Bàn sao h chiu con thO'i hin trên 06 tháng và the tm trü hoc the 

thuOng tri hoc chtrng rninh thu ngoii giao hoc chOng minh thu cOng vi di vOi 

nguO'i nu'Oc ngoài; 

+ Giây khárn sOc khoé cüa ngu0i lái xc do co sO y t có thm quyn cp 

theo quy djnh. 

+ Bàn khai thOi gian hành ngh và s km lái xe an toàn theo mãu và phãi 

chju trách nhirn v ni dung khai tru'O'c pháp !ut; 

+ Bàn sao bang t& nghip trung hpc co sO hoc bang cap tuong throng trO 

len di vOi truOng hçp nâng htng giy phép lái xe len các hang D, E (xu.t trInh 

bàn chInh khi kirn tra h so du sat hach); 

-Hso'doco's6'dào tgoláixenç5p. 

+ H so ciiia nguOi h9c nâng hing Giây phép lái Xe; 

+ ChOng chi dào tio nâng hing; 

+ Danh sách dê nghj sat hach  cOa co sO dào t?o  lái xe có ten cüa ngu0i d? 

sat hch nâng htng. 
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* DJi vó'i ngu'ó'i thing bào dan t?3c  thku s không biêt d9c, vilE tilng Vit 
h9c lái xe rnô to /lçlng Al lçip  01  b?3  h so, nôp truc tiê'p 41i cr th dào 4w. H so' 
bao gm: 

- Ho sa do ngu'Ji hQc lái xe nç5p. 

+ Don d nghj hoc, sat hch d cp giy phép lái xe theo mâu; 

+ Bàn sao giy chrng minh nhân dan hoc the can cuc cong dan hoc h 

chiu con thai hin có ghi s giy chirng minh nhân dan hoc the can ci.thc cong 

dan di vói ngu'ôi Vit Nam; h chiu cOn thai h?n  di vOl nguOi Vit Nam djnh 

cu 0 nuóc ngoài; 

+ Bàn sao h chiêu con th0i han  trên 06 tháng và the tam  trill hoc the 

thumg tri hoc chilrng rninh thu ngoi giao hoc chü'ng minh thu cong v di vOi 

ngu'Yi nu'ó'c ngoài; 

+ Giy khárn sOc khoé cOa ngu0i lái xe do co sO y t có thm quyn c.p 

theo quy djnh. 

+ Giy xác nhn cilla Uy ban nhân dan xä, phuOng, thj trn noi Cu trill, xác 

nhân là nguOi dông bào dan tc thiu s không bitt doc, vit tiêng Vit theo mâu 

quy djnh; giy xác nhn có giá trj 01 nàm k tO ngày k xác nhn; các nhân k 
ten hoc dirn chi vào giy xác nh.n. 

-Hso'do co'sàdào tgoláixenOp: 

+ Ho so cüa ngu'O'i h9c lái Xe; 

+ Chilrng chi so cp hoc chü'ng chi dào tao  di vOi nguO'i dr sat hach  lái xe 
hangA4,B1,B2vàC; 

b) SO lucmg hO so: 01 b. 

1.4. ThOi han giãi quyt: Chrn nht không qua 10 ngày lam vic, kê tO 
ngày kk thillc k sat hach. 

1.5. Dôi tu'qng thuc hiên TTHC: Ca nhân, to chilrc. 

1.6. Co' quan thrc hin TTHC: 

a) Co quan có thm quyn quyt djnh: SO Giao thông vn tái; 

b) Co quan hoc nguOi có thrn quyn du'cic ur quyn hoc phân cp thirc 
hin: KhOng có; 

c) Co quan trirc tip t1c hin thu tic hành chInh: SO Giao thông vn tài; 

d) Co quan phi hgp: Không có. 

1.7. Kêt qua cila vic thirc hin TTHC: 

- Giy phép lái Xe. 

- ThOi han  cilia Giây phép lái Xe: 

+ Giây phép lái xe hang Al, A2, A3 khOng có th0i han. 
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+ Giây phép lái xe hang Bi cp cho ngu'ài lái xe có thô'i hn dn dü 55 tui 

di vâi ntr và dn dü 60 tui di vi nam; trong trung h9p ngu?i lái xe trên 45 
tui di vó'i nü' Va trén 50 tui di vó'i narn thI giy phép lái xe duçc cp có thè'i 

hn 10 näm, k tir ngày ctp. 

+ Giy phép lái xc hang A4, B2 có thi hn 10 nàm, kê tr ngày cap. 

+ Giây phép lái xe htng C, D, E, FB2, FC, FD, FE có thô'i hn 05 nãm, k 

tr ngày cap. 

1.8. PhI, 1 phi: 

- LphI: 135.000d/1n. 

- PhI sat hach lái Xe: 

+ Di vri thi sat hach lái xc mô to (hing xc Al, A2, A3, A4): sat hch 1 
thuyêt: 40.000d/lân; sat hch thçrc hành: 50.000d/lân. 

+ Di vó'i thi sat hach lái xc ô to (hang xc Bi, B2, C, D, E, F): sat hach  1 
thuyêt: 90.000d/lân; sat htch trong hInh: 300.000 d/lân; sat hch trên duô'ng giao 
thông cong cong:  60.000 d/lân. 

1.9. Ten mu do'n, to' khai hành chinh: 

- Dan d nghj hpc, sat hch d cp Giy phép lái Xe; 

- Bàn khai thai gian và s km lái xc an toàn. 

- Giây xác nhn cüa Uy ban nhân dan xã, phu'ing, thj trn noi cu' trii, xác 

nhn là ngl.ri dng bào dan tc thiu sê không bit d0C, viêt tiêng Vit. 

1.10. Yêu cu, diêu kin thi,,'c hiên TTHC: 

- Là cong dan Vit Nam, ngu'O'i nuo'c ngoài du'cic pháp Cu' trü hoc dang lam 

vic, hpc tp ti Viêt Nam. 

- Dü tui (tInh dn ngày du sat bach lái xc), siLrc khoê, trInh d van hóa theo 

quy djnh; dM vó'i ngu'O'i h9c d nâng hang giy phép lái xc, có th h9c truó'c nhiing 

chi du'crc dir sat hch khi dü tuôi thco quy djnh. 

- Ngu'O h9c d nâng hang giy phép lái xc phãi có dü thai gian hành ngh 

và s km lái xc an toàn nhu' sau: 

+ Hang Bi s tu' dng len Bi: thO'i gian lái xc tir 01 nàm tth len và 12.000 

km lái xc an toàn tr len; 

+ Hang Bi len B2: thai gian lái xc tr 01 närn tr len và 12.000 km lái xc 

an toàn trô len; 

+ Hang B2 len c, C len D, D len F; các hang  B2, C, D, F len hang F tu'Gng 

1rng; các hang D, E len FC: thi gian hành ngh tr 03 nàm trô' len và 50.000 km 

lái xc an toân tth len; 
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+ Htng B2 len D, C len E: thai gian hành nghê tr 05 nãm tró' len và 100.000 

krnláixeantoàntr6lên. 

1.11. Can en' pháp 1 cña TT}IC: 

- Thông tu so 12/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 cüa B tru&ng Bô Giao thông 

van tái quy dinh v dào tao, sat hach, cp giy phép lái xe Co giâi duô'ng b. 

- Thông tu so 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 sfra dOi, bô sung rnt 

s diêu Thông tu s 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/20 17 cüa B trithng Bc Giao 

thông vn tái quy djnh v dâo tao, sat hch, cp giy phép lái xe co giói du6ng b. 

- Thông tu s 188/2016/TT-BTC ngây 8/11/2016 cüa B tru&ng B Tài 

ChInh quy dnh im'c thu, chê d thu, np, quán l và sir diing phi sat hch lái Xe; 

1 phi cp bang, chñ'ng chi hot dng trên các phuo'ng tin vâ l phi dàng k, cap 

bin xe may chuyên diing. 
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Máu 

Anh màu 
3 cm x 4 cm 
chip không 
qua 06 thang 

 

CONG HOA XA HOT  CHU NGHTA VIT NAM 
Dc 1p  - Tr do - Hanh phUc 

   

   

  

DON DE NGHI HOC, SAT HCH 
DE cAp GIAY PHEP LAT XE 

KInh gi1i  

Tôi 1à Quc tich  
Sinhngày: / / Nam,N:  
No'i dang k h khu thung trü  
Noi cir trü  

S giy chrng minh nhân dan hoic the can cu'c cong dan (hoac h chiu): 
Ctpngày:  /  / ,Nciicp:  

Di cO giy phép lái xe só hing  
do cpngày: / /  
D nghj cho tôi du'çic hoc, dir sat htch d cap giây phép lái xc hing:  
Dang k tjch h9p giây phép lái xc 
Xin g1ri kèm theo: 
- 01 giy chirng nhn dU sirc khOe; 

- 02 ành màu cO 3 cm x 4 cm, chiip không qua 06 tháng; 

- Bàn sao giy chirng rninh nhân dan hoac the can cu'âc cOng dan hoc h chiêu 
cOn thi hin có ghi s giy chirng rninh nhân dan hoc the can cijcc cong dan (di vai 
nguii Viêt Narn) hoc h chiu (di vO'i ngui nuc ngoài); 

- Các tâi lieu khác CO lien quan grn: 

Tôi xin cam doan nh&ng diu ghi trên là dñng sir that, nu sai tôi xin hoàn toàn 
chju trách nhiêrn. 

 ngày  tháng nàm 20 
NGTJOI LAM DON 

(K và ghi r6 hQ, ten) 
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CONG HOA XA HOT  CHU NGHA VTT NAM 

Dc 1p - Tir do - Htnh phiic 

BAN KHAT 

THOI GIAN HANH NGHE VA sO KM LAI XE AN TOAN 

Tôi là:  

Sinh ngãy:  / / Narn, Nü':  

Nai cu trili:  

Co giây chtirng rninh nhân dan hoac the can cuó'c cong dan s:  

Cap ngày:  /  / , ncii cap:  

Hin tai  tOi có giy phép lái xe so: , htng  

do:  cpngày: /  /  

Tr ngày duqc cp giy phép lái xe dn nay, tOi dã có nãrn lái xe và Co 

km Iái xe an toàn. 

D nghj  cho tôi ducc dir sat hch nâng 

htng lay giãy phép lái xe hçrng  

Tôi xin chju trách nhim truâc pháp luit ye ni dung khai trên. 

 rigày  tháng nám 20 

NGLFOI KHAI 

(K) và ghi r6 hQ, ten) 

Máu 

9 



CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

Anh rnàu 3x4 cm 

không chiip qua 6 

thang (dong du 

giáp lai) 

UBND x, phuO'ng, thi 

trân  

XAC NHN: 

Ong (Ba) Narn (ntt)  

Sinh ngày .... tháng nàm Quoc tjch Dan tc  

Ni cu trii  
S giy cli(rng rninh nhân dan hoic the can cuOc cong dan ho.c h chiu 

cap ngày . Noi cap  

Là ngu?ii lthong bit doc, vit tiêng Vit. 

Dë nghj cho Ong (Ba)  du'çic h9c, dr sat hach  d di.rçic cap 

giy phép lái xe hing Al .1. 

, ngày  tháng ... nàm 

NGU'OI HOC, SAT HiCH LAI XE TM. UY BAN NHAN DAN 

(K) và ghi rö hQ, ten hoäc diê',n chi,) CHU T!CH 
(Ky, dóng dd'u, ghi rô hQ ten) 
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2. Cp Iii Giy phép îáí xe 

2.1. TrInh tu thu'c hiên: 

a) Np h so' TTHC: 

- Nguèi lái xe np h so dn Trung tam Phitc vi hành chInh cong tinh Ha 

Nam s 07, duè'ng Trân Phii, thành ph Phii L, Ha Nam. Hoc chuân b ho so' 

scan hoc chp tir bàn chInh và giri tlVc  tuyên. 

- Cp 1i Giy phép lái xe áp diing trong các trumg hcp sau: 

+ Giy phép lái xe qua thai hn si:r dung; 

+ Giy phép lái xe b rnt; 

b) Giài quyt TTHC: 

- S& Giao thông vn tâi tip nhn, kim tra h so; xác minh Giy phép lái xe 

(nu Giy phép lái xe không do co quan do cp); xét cp 1i Giy phép lái xe hoc 

yêu cu sat hch 1i theo quy djnh d cp 1ui Giy phép lái Xe. 

(Khi dn thirc hin thñ tiic cp lai giy phép lái Xe duc chiip ânh trirc tip 

và xut trInh các bàn chInh d di chiu, trir các bàn chInh dã gi:ri). 

2.2. Cách thü'c thirc hiên: Np h so trirc tiêp ti Trung tam Phiic vi hành 

chInh cong tinh Ha Narn ho.c trirc tuyn. 

2.3. Thành phân, so 1ung ho so': 

a) Thành phn h so: 

- Tru'ô'ng hQp Giiy phép Mi xe qua thô'i hçin sfr ding: 

+ Don d ngh cp 1i giy phép láî xc theo mâu; 

+ Bàn sao giy chü'ng rninh nhân dan hoc the can cuôc cOng dan hoc h 

chiu cOn thai han có ghi s giy chrng mirth nhân dan hoc the can cuôc cOng 

dan di vi ngui Vit Nam; h chiêu cOn thai hn di vâi ngui Vit Nam djnh 

Cu nu'óc ngoài; 

+ Bàn sao h chiêu cOn thO'i han  trên 06 tháng và the tam  tni hoc the 

thung trt hoc chiling rninh thu' ngoi giao hoc chirng minh thu cong vi di vi 

ngu'Yi nu'c ngoài; 

+ Giy khárn SirC khoé cüa ngu'O'i lái xe do co s y th có thm quyn cap 

theo quy djnh. 

- Trwô'ng hpp Giay phép Mi xe bj nüt, can thô'i hin  sü' ding /1oc qua 

tliOi hçin sir ding du'Ol 3 Iháng: 

+ Don dë nghj dôi (cp lai) giây phép lái xe theo mâu; 

+ H so' gc phfi hçp vâi giy phép lái e (nu có); 
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+ Giy khám src khoé cCia ngu'ô'i lái xe do cci s& y tA có thm quyn cp 

theo quy dnh, trr truàng h9p cp 1ii giy phép lái xe không thii hn các hang 

A1,A2,A3; 

+ Bàn sao giy chg minh nhân dan hoc the can cu&c cong dan hoc h 

chiu con thai hn có ghi s giy chCrng minh nhân dan hoc the can cuóc cong 

dan (di vâi nguôi Vit Nam) hoc ho chiu con thô'i hn sü diing (dM vfri nguôi 

nithc ngoài, nguô'i Vit Nam djnh cu i rnthc ngoai). 

- Truàng hçip Gi4y phép lái xe bj mat, qua thai hçin star ding & 3 tháng 

tró len, có ten trong hii so cüa co quan quán lfl sat hich, không thu3c tru'ô'ng 

hpp thing bj cr quan có tIim quyn ii, ii giü': 

+ Dan d nghj cp 'ai  giy phép lái xe theo mu; 

+ Bàn sao giy chirng minh nhân dan hoc the can cuOc cong dan hoc h 

chiu con thO'i hn có ghi s giy chirng minh nhân dan hoc the can cuc cOng 

dan dM vi nguii Vit Nam; h chiu cOn thai h.n di vâi ngthi Vit Narn dnh 

cu nu'c ngoài; 

+ Bàn sao ho chiu con thO'i htn trên 06 tháng và the t?m  tni hoc the 

thu?ing trü hoc chü'ng minh thu ngoi giao hotc chü'ng minh thu' cong vij dOi vth 

nguO'i nu'ic ngoài; 

+ Giy khám sirc khoé cüa ngu'ii lái xe do cci si y t có thm quyn cp 

theo quy djnh. 

+ Bàn chInh Bàn chInh h so gc cüa giy phép lái xe bj mat (nêu có). 

b) S Iu'cing h so: 01 b. 

2.4. ThO'i hmn giãi quyêt: 

- Truô'ng h9p Gi4y phép lái xe bj mih, con tliO'i h,n sü' ding hoc qua 
thôi h(ln sü' dyng du'ó'i 3 tháng: 

-, Sau 02 tháng k tr ngày np dü h so, chiip ãnh và np 1 phi theo quy 
dinh, nêu khOng phát hiên giây phép !ái xe dang bj các cci quan có thârn quyên thu 
giCr, xü' I; có ten trong hO so cüa cci quan quàn 1 sat hch thI dugc cp 1i giây 
phép lái Xe. 

- Tru'&ng h'p Gi4y phép lái xe bj mit, qua thOi hzn sü' dyng tie 3 tháng 
tth len 

KhOng qua 10 ngày lam vic, k tr ngãy nhn clü hO so' theo quy dnh hoc 
kê tir ngày kêt thüc k sat htch. 
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2.5. Dôi tuQ'ng thirc hin TTHC: Ca nhân. 

2.6. Co' quan th1rc hin TTHC: 

a) Ca quan có thm quyn quyt djnh: So' Giao thông vn tâi; 

b) Co' quan hoc ngu'i có thrn quyn du'çc u' quyn hoc phân cp th?c 
hin: Không có; 

c) Ca quan trrc tip thirc hin thTi tiic hânh chinh: Si Giao thông vn tâi; 

d) Ca quan phôi hgp: Không có. 

2.7. Kêt qua cfla viêc thrc hin TTHC: Giây phép lái Xe. 

2.8. PhI, 1 phi: 

- L phi: 135.000 d/1n. 

- PhI sat hach lái Xe: 

+ Di vó'i thi sat hach  lái Xe rnO to (hang Xe Al, A2, A3, A4): sat bach 1 
thuy&: 40.00Od/1n; sat bach  thirc hânh: 5O.00Od/1n. 

+ Dôi vri thi sat hach  lái e 0 to (hang Xe Bi, B2, C, D, B, F): sat hach  1 
thuyt: 90.000d/1n; sat hach  trong hlnh: 300.000 d/thn; sat hach  trên dung giao 
thông cOng cong: 60.000 d/lân. 

2.9. Ten mu do'n, to' khai hành chInh: 

- Dan dê nghj cp 'a  Giy phép lái Xe. 

2.10. Yêu cu, diu kiên thu'c hiên TTHC: 

Ngu'O'i có giãy phép lái Xe qua thai han  sir diing tiir 03 tháng dn dui 01 
nàrn, k tü' ngày ht han,  phãi sat hach 'ai 1 thuyt d cp 'ai  giy phép lái Xe; T'r 
01 nam trâ len, k tü' ngây ht han,  phái sat bach lai câ 1 thuyt và thirc hành dé 
cap 'a giây phép lái Xe. 

2.11. Can cu pháp I cüa TTHC: 

- Thông tu' s 1 2/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 cüa B tru'&ng B Giao thông 
4n tái quy djnh ye dào tao,  sat  hach, cap giây phép lái Xe ca gió dung b. 

- Thông tu' s 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 sü'a di, b sung rnt 

s diu Thông tu' s 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 cüa B tru&ng B Giao 
thông vn tâi quy dnh v dâo tao, sat bach,  cp giy phép lái Xe ca gith duO'ng b. 

- Thông tu so 188/2016/TT-BTC ngày 8/1 1/20 16 cüa B truO'ng B Tâi 
Chinh quy djnh imrc thu, ch do thu, np, quán 1 và sir dçing phi sat hach  lái Xe; 
1 phi cp bang, chi,'rng chi hoat dOng trên các phu'ang tin Va 1 phi dàng k, cap 
bin xe may chuyên dung. 
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Máu: 

CONG HOA XA HOT CHU NGHIA VIET NAM 
Dc 1p - Tr do - Hnh phiiic 

DON DE CAP LAI GIAY PHEP LAI XE (1,) 

KInh g11i: Tng ciic Duông b Vit Nam (Sâ Giao thông 4n tâi...) 

Tôi 1à Quc 
tich  
Sinh ngày /  . . . .1.... Narn, Nfl':  
Noi dàng k)2 h khu thuing 
trñ  

Noi cu 
trñ'  
S giy chirng rninh nhân dan hoc the can CIthC Cong dan (hoc h chiêu): 

 Cap ngày / /  
Noi cap Dã h9c lái xe 
tai nàm  
Hin dã có giãy phép Iái xe 
htng' sr  
do'  Cap 
ngày  / /  
D ngh cho tôi dU'çYC di, Cap 1i giy phép lái xe Co' giói dung b 
hng  
L 
do  
Xin gri kern theo: 
- 01 giây chirng nhan SIrC khöe; 
- Bàn sao chiip giây chrng minh nhân dan hoc the can cu'c cong dan, giy phép 
lái xe sp ht han; 
- Ho so' gôc lái Xe; 

Tôi xin cam doan nhQ'ng diu ghi trën day là diiing sir that, nêu sai tôi xin hoàn 
toàn chiu trách nhiêrn (2). 

 ngày tháng nám 20 
NGTJOI LAM DON 
(K và ghi r6 hQ, ten) 

Ghich: 
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(1): Máu nay dung chung cho trithng hQp 1p lQi h so' mó'i. 

(2): Tru'àng hQp giá khai báo mt hoc tq'y xóa, lam sai loch  các thông tin trên 

gi4'yphép la'i Xe; th ditng gió'yphép lái xe giá hoic h so' lái xe giá, có hành vi có' 

tInh gian dô'i kha'c dé' du'çic dó'i, cap lii giá'y phép lái xe, ngoài vic bj Tong cyc 

Du'ô'ng bç Vi7 Nam hoc So' Giao thông vn tOi ra quyé't d/nh tjch thu giá'yphép 

lOi xe và hô so' gc cOn phOi chju trOch nhim tru'ó'c pháp luit và không du'çic CaP 

giá'yphép trong thai hqn 05 näm kê ti'i' ngàyphOt hin hành vi viphgm,' khi cO nhu 

ccu c4- iqi giá'yphép lci xephOi hQc và sOt hqch nhtc truàng hQp c4o  giá'yphép 

lOi xe lan dáu. 

3. Dôi Giãy phép Iái xc quãn sty do B Quc phông cp 

3.1. Trinh tu' thu'c hiên: 

a) Np h so TTHC: 

- Ngu'ñ lái xe np h so dn Trung tam Phc v hành chinh cong tinh Ha 

Narn s 07, drO'ng Trn Phii, thành ph Phü L, Ha Narn. Hoäc chun b h so 

scan hoc chitp tir bàn chInh và gi:ri trixc tuyn. 

b) Giâi quyt TTHC: 

- So' Giao thông vn tài tip nhn h so', thm djnh h so, cp di Giy phép 

lái xe và c&t góc Giy phép lái xe quân sir do B Quc phông cap; trà ho so dôi 

Giây phép lái xe cho nguOi có Giy phép lái Xe. 

- Tru'?rng hop phát hin có nghi Van, CO quan cap d giây phép lái xc có van 

bàn d nghj Cic xe — May thuc BO Quôc phông xác minh. 

(Khi dn np h so, ngu'o'i lái xc du'gc co quan Cp giy phép lái xe chip 

ánh trixc tip ti co' quan cp giy phép lái xc và xut trInh bàn chInh các ho so 

di chiu, trr các bàn chInh dã giri). 

3.2. Cách thñ'c thiyc hin: Np ho so trirc tiêp ti Trung tam Phc vii hành 

chInh cOng hoc trirc tuyn. 

3.3. Thành phãn, so lu'çrng ho so': 

a) Thành phn h so: 

- Do'n d nghj dM giy phép lái xe theo mu; 

- Bàn sao Quyt djnh thôi phic vii trong Quân di thO'i hin không qua 06 

tháng tInh tü' ngày Thu tru'ông cp trung doàn k tro' len hoc quyt djnh chrn 

dirt hçp dng lao dng, thôi hn không qua 6 tháng tInh tiir ngày cp có thm 
quyên cüa doanh nghip quéc phông k. 

- Giây khárn src khOe cüa ngu'O'i lái xc do co so' y tê có thm quyên cap 

theo quy djnh, trir tru'o'ng hp'p dôi giy phép lái xc htng Al, A2, A3. 
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- Ban sao giy phép lái xe quân s1r con thôi han  s dicing, giây chrng rninh 

nhân dan hoc the can cuc cong dan hoc h chiu cOn thi han  có ghi s giy 

chCrng rninh nhân dan hoc the can cuic cong dan (di vi ngui Vit Nam). 

b) SO 1u'cng h so: 01 b. 

3.4. ThOi hin giãi quyt: KhOng qua 03 ngày lam vic, kê tr ngày nhn 

dü h so' theo quy dnh. 

3.5. fJi tu'çng thrc hin TTHC: Ca nhân. 

3.6. Co' quan thi'c hin TTHC: 

a) Co' quan có thm quyn quyt djnh: S& Giao thông vn tãi; 

b) Co quan hoc ngu'O'i có thârn quyên du'cic u quyn hoc phân cap thirc 

hin: KhOng có; 

c) Co quan trirc tip thçrc hin thñ tiic hành chInh: S Giao thông vn tâi; 

d) Co quan phi hcp: Không có. 

3.7. Kêt qua cilia vic thi,rc hin TTHC: Giây phép Iái Xe. 

3.8. PhI, 1 phi: L phi 135.000 d/lân. 

3.9. Ten mu do'n, to' khai hành chinh: Don dê nghj dôi Giây phép lái Xe. 

3.10. Yêu cu, diu kiên thu'c hen TTHC: 

- NguO'i có giây phép lái Xe quãn sir con thO htn s diing khi thOi phiic v11 

trong quin di (phiic viên, Xuat ngü, chuyn ngành, nghi hu'u, chm dirt hçip dng 

lao dng trong các doanh nghip quc phông...). 

- Quyt djnh ra quân tInh dn ngày lam thu t1ic di không qua thôi han  06 

tháng. 

3.11. Can en pháp L cilia TTHC: 

- Thông tu s 1 2/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 cüa B tru'ing B Giao thông 

vn tãi quy dlnh  v dào tao,  sat  hach,  cp giy phép lái xc co gii dung b. 

- Thông tu' sO 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 sra dôi, bô sung rnt 

s diu Thông tu' so 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 cua B tru'&ig B Giao 

thông vn tâi quy djnh v dào tao,  sat  hach,  cp giy phép lái xe Ca gifd duO'ng b. 

- Thông tu' s 188/2016/TT-BTC ngày 8/11/2016 cua B tru'&ng B Tài 

ChInh quy dinh mü'c thu, che do thu, nôp, quân 1 vâ sü' diing phi sat hach  lái Xe; 

1 phi cap bang, chü'ng chi hoat  dng trên CáC phu'ong tin vâ ! phi däng k, cap 

bin xe may chuyén dUng. 
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Mdu: 

CQNG HOA XA HOT  CHU NGHTA VIT NAM 
Dc 1p  - Tir do - Hnh pht'ic 

DON DE NGHI DOI GIAY PHEP LAI XE (1) 

KInh g1r1: Tng civic Dung b Vit Narn (So' Giao thông vn tâi...) 

Tôi là Quôc 
tich  
Sinh ngày' /  . . . .1..... Narn, Ntt:  
No'i dáng k)2 h khu thu'è'ng 
trü'  

No'i Cu' 

trñ'  
S giy chirng rninh nhân dan hoc the can cuo'c cong dan (hoc h chiu): 

 cap ngày / / 
Noi cap' Dã hoc lái xe 
tti' flälTfl  

Hin dã có giây phép lái xe 
hing' s&  
do' cp 
ngày  / /  
D nghj cho tOi ducic di giy phép lái xe Ca giOi du'O'ng b htng'  
L 
do'  
Xin go'i kern theo: 
- 01 giy chrng nhn src khOe; 
- Bàn sao chp giy chirng minh nhân dan hoc the can cuo'c cOng dan, giây phép 
lái xe sap ht han; 
- Ho so gôc lái Xe; 

Tôi xin cam doan nhU'ng diu ghi trên day là diing si,x that, nu sai tôi xin hoàn 
toàn chiti trách nhiêrn (2). 

 ngày  tháng näm 20 
NGUOI LAM DON 
(K và ghi rô hQ, ten) 

Gui chzi. 
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(1): Máu nay cUing chung cho trzcd'ng hQp 1p l(li h so môt. 

('2,): Truô'ng hop giá khai báo int hoic tdy xóa, lam sat lch các thông tin trên giÔy 
phép lái xe, sñ' c4ing  giá'y phép lot xe giO hoc h so 101 xe giO; có hành vi cô' tInh gian 
dO'i khOc dé' dicçxc dat, c'p iqi gi'y phép lOt xe, ngoài viçc bf Tang czic Dzthng bç5 Vit 
Nam hoc Sà Giao thông vqn tOi ra quyê't dinh tfch  thu giO'y phép 701 xe và h so' gô'c 
cOn pu01 chiu trOch nh tern triró'c phOp luát và khong dU'Q'C cOp giy phép trong th&i hqn 
05 nO/n ké' tic ngày phOt hin hành vi vi phqm; k/it cO nhu cau cp lçii giy phép 101 xe 
phOi hQc và sOt hqch nhu' tru'àng hQp cO'p gtO'yphép 701 xe ln dcu 

4. 1Ji giy phép lái xc do ngành Cong an clp 

4.1. TrInh tu' thuc hiên: 

a) Np h so' TTHC: 

Ngu'ô'i có Giy phép lái xe np h so d nghj di Giây phép lái xe den Trung 

tarn Phic vii hành chInh cong tinh Ha Narn so 07, du'ng Trân Phü, thành phô Phü 

L,2, Ha Nam. Hoãc chun bj h so scan hoc chip tü' bàn chInh và g1ri trixc tuyên. 

b) Giài quyt TTHC: 

- Si Giao thông vn tái tiêp nhn h so, thrn djnh h so, cp di Giây phép 

lái xe và ct góc Giy phép lái xe do ngành Cong an cp; trâ h so di Giy phép 

lái xe cho ngu'O'i có Giy phép lái Xe. 

- Tru'è'ng hp'p phát hin có nghi van, co quan cap dôi giây phép lái xc có van 

bàn d nghj Ciic Cánh sat giao thông thuc B Cong an hoc S Giao thông vn tài 

quàn 12  giây phép lái xc xác mirth. 

(Khi dn nôp h so, ngirYi !ái xc du'gc co quan cap giây phép lái xe chp 

ành trirc tiêp ti co quan cp giây phép lái xe vâ xuât trInh bàn chInh các ho so dê 

di chiêu, trü' các bàn chInh dâ gui). 

4.2. Cách thtI'c thrc hiên: Np ho so tr1Ic tiêp t?i  Trung tarn Phjc vi hành 

chInh cong hoc tni'c tuyn. 

4.3. Thãnh phãn, so lu'Q'ng ho so': 

a) Thành phãn ho so: 

- HE so' dôi Giéy phép lái xe rnô to do ngành cong an cap trwó'c ngày 

01/8/1995.' 

+ Don dê nghj dôi giy phép !ái xe theo rnu; 

+ Bàn sao giy phép Iái xc, giy chirng rninh nhân dan ho.c the can cu'óc 

cOng dan hoc h5 chiu con thai han có ghi s giy chirng minh nhân dan hoc the 

can cu'ó'c cong dan (dôi vi ngu'O'i Vit Narn); 

+Hôsogôc(nêucó); 

- H so' ttôi Giy phép Iái xe ito ngành Cong an cp lit ngày 01/8/1995: 
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+ Do'n d nghj dôi giy phép lái xe theo rnâu; 

+ Ban sao Quyt djnh ra khói ngành hoc nghi hi.ru cüa cap có thâm quyên; 

+ Giây khárn sirc khóe cüa ngu'ôi lái xe do co' s y t cô thm quyn cp theo 

quy djnh, trir tru'ô'ng hcp di giy phép lái xe hing Al, A2, A3; 

+ Ban sao giây phép lái xe cüa ngành Cong an cp cOn thai hin sü' dng, 

giy chirng rninh nhân dan hoc the can cithc cong dan hoc h chiu cOn thi hn 

có ghi s6 giy chirng rninh nhân dan hoc the can cu'c cong dan (di vâi ngui 

Vit Narn). 

b) So lu'çmg ho sa: 01 b. 

4.4. ThOi hin giãi quyt: KhOng qua 03 ngày lam vic, kê tr ngày nhn 

dü h so' theo quy djnh. 

4.5. lJôi tu'çng thii'c hin TTHC: Ca nhân. 

4.6. Co' quan thi'c hin TTHC: 

a) Co quan có thârn quyên quyêt djnh: So Giao thông vn tãi; 

b) Ca quan hoac ngu'O'i có thrn quyn du'çc u quyn hoc phân cp th?c 

hin: Không có; 

c) Co' quan tri'c tip thirc hin thu tiic hânh chInh: S Giao thông vn tâi; 

d) Ca quan phM h9'p: Không có. 

4.7. Kêt qua ella vic thiyc hin TTHC: Giây phép lái Xe. 

4.8. PhI, 1 phi: L phi: 135.000d/lân. 

4.9. Ten mu do'n, tO' khai hành chInh: Dan d nghj di Giy phép lái Xe. 

4.10. Yêu diu, diu kiên thu'c hen TTHC: 

- Can bô, chién si cOng an có giây phép !ái xe do ngânh Cong an cap sau 

ngáy 31 tháng 7 näni 1995 cOn thO'i hçtn sr dijng. 

- Giy phép lái Xe không qua thai htn siir dung theo quy djnh; không bj ty 

Xoa, rách nat; cOn dü các yu t cn thit d dôi giy phép lái e hoc không cO 

sir khác bit v nhn dtng. 

4.11. Can di' pháp 1 ella TTHC: 

- Thông tu' s 1 2/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 cüa B tru'rng B Giao thông 

van tái quy djnh v dto tio, sat htch, cp giy phép Iái e cO' gió'i diRng b. 

- Thông tu s 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 sra dôi, bô sung mt 
s diu Thông tu s6 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/20 17 cüa B tru&ng B Giao 

thông vn tâi quy djnh v dào tao, sat hich, cp giy phép lái Xe CO giói du'O'ng b. 
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- Thông tu s6 188/2016/TT-BTC ngày 8/11/2016 cüa B tru&ng B Tài 

ChInh quy djnh rnirc thu, ch d thu, np, quán 1 vã sü' diing phi sat htch lái Xe; 

1 phi cp bang, chiirng clii hott dng trên các phu'ang tin Va i phi diãng k, cp 
bin Xe may chuyên dñng. 
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Máu: 

CONG HOA XA HOT CHU NGHIA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phic  

DON DE NGHI DOT GIAY PHEP LAI XE (I) 

Kmnh gfri: Tong cc Dung b Vit Nam (S& Giao thông vn tãi...) 

Tôi 1à Quc 
tich  
Sinh ngày /  . . . .1..... Narn, Nü: 
Noi dãng k2 h khu thuô'ng 
trü  

Noi Cu.  

tiui•  
So giây ChuTig minh nhân dan hoc the eàn CucyC Cong dan (hoc h chiu): 

 Cap ngày / / 
Noi Cap Dã hpC lái xe 
tti nàrn  
Hin d eo giy phép lái xe 
hang s&  
do cp 
ngày  / /  
D nghj cho tOi duçc di giy phép lái xe Co giói duô'ng b hang  
L,2 
do  
Xin gi1i kern theo: 
- 01 giy Chirng nhn SUC khOe; 
- Bàn sao Chlip giây chung rninh nhân dan hoc the can CUGC Cong dan, giây phép 
lái xe sap ht han; 
- Ho so gôC lái Xe; 
Tôi rn cam doan nhüng diu ghi trên day là dñng sir that, nu sai tôi xin hoàn 
toàn chiu tráCh nhiêrn (2). 

 ngày  tháng  náin 20 
NGUOI LAM DON 
(K và ghi rô hQ, ten) 
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Ghi chô: 

(1): Máu nay dung chung cho truông hcip lçp  lçii h so' mói. 

(2): Tru'bng hQp giá khai boo rnut hoäc t4' xóa, lam sai lch cOc thông tin trên giO'y phép la'i 

Xe; Sit ding giO'yphép lOi xc giO hoçic h so' lOi xc giO; Co hOnh vi cô' tInh gian di khOc d dzcc 

doi, cO'p lai giO'y phép 10/ xc, ngoài vic bj TOng cyc DicO'ng b Vit Nam hoc SO' Giao thông 

vn tOi i'a quy1 dinh t/ch thu giy phép 16/ xc và h so' gc cOn phOi chfu trách nhim tritác 

phOp lut và khong dU'QC ca'p giO'y phép irong thO'i hcin 05 näm ké tic ngOy phOt hin hành vi vi 

phçim; khi cO nhu cc'u cO'p lcd giO'y phép lOi xc phOi hQc vii sOt hach nhtc tricO'ng hçrp cO'p g16y 
phép 10/ xc lcn dcu 
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5. Dôi Giãy phép lái xe hoIc bIng lái xe cila nu'ó'c ngoài cp 

5.1. TrInh tu' thuc hiên: 

a) Np h so' TTHC: 

- Ngu'è'i Co Giy phép lái xe np h so' d nghj di (iiây phép lái xe den 

Trung tarn Phiic vi.i hành chInh cong tinh Ha Nam s 07, dung Trn Phü, thành 

ph Phü L, Ha Narn. Hoãc chun bi h so scan hoc chup t1r bàn chInh và g1ri 

trrc tuyên. 

b) Giài quyt TTHC: 

- So Giao thông vn tài tiêp nhn h so', th.rn djnh h so, cp dôi Giy 

phép lái xe và trà h so d6i Giy phép lái xe cho ngu'Oi có giy phép lái Xe. 

- Tru'ng h9'p phát hin có nghi vn v h chiu, giy chirng minh nhân dan 

hoc the can cu'Oc cOng dan, giy chirng minh thu' ngoi giao, co quan cp di 

giy phép lái Xe có van bàn d nghj B Ngoai giao, Cic Quán 1 Xut nhp cành 

thuc B COng an, Phông Quàn 1 Xuat nhp Cánh thuc Cong an tinh, thành ph 

trirc thuc Trung uong xác rninh. 

(Khi dn np h so, ngu'Oi láî xe du'çic co quan cp giy phép lái xe chiip 

ánh trirc tip tai  co quan cp giy phép lái xe Va xut trInh bàn chInh các h so 

di chiëu, tth các bàn chjnh dà gui). 

5.2. Cách thü'c thuc hiên: Np ho so tri'c tiêp tai  Trung tam Phiic v hành 
chInh cOng hoc trirc tuyn. 

5.3. Thành phãn, so 1uç'ng ho so': 

a) Thành phin h so: 

- Don d nghj di gi.y phép lái xc theo rnu; 

- Bàn djch giy phép lái xc nu'Oc ngoài ra ting Vit du'cic bâo chirng chat 

lu'cing djch thut Cüa co quan COng chirng hoc Dai  sü' quán, Länh sir quán tai  Vit 

Narn ma ngu'à'i dch lam vic, dóng dâu giáp Iai vói bàn sao giây phép lái Xe; dôi 

vOi nguO'i Vit Narn xuât trInh hp'p pháp hóa lãnki sii' giy phép lái xc hoc bang lái 

xe cña nuó'c ngoài theo quy djnh cüa pháp !ut v chirng nhn länh sir, hçip pháp 

hóa lãnh su, tr1r các tru'à'ng hç)'p du'ac rnin trfx theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

- Bàn sao h chiu (phn s ho chiu, h9 ten và ành ngu'Oi duçic cp, thOi han 

sO diing và trang thj tliçi'c nhâp cánh vào Vit Nam), giy chOng mirth nhân dan hoc 

the can cuo'c cOng dan, gi.y chO'ng minh thu' ngoi giao hoc cOng vii do B Ngoi 

giao Viêt Narn cp hoãc bàn sao the cu trà, the lu'u trà, the tam  tru, the thuè'ng trü, 
giy tO xác rninh dnh cu lâu dài tai  Vit Nam di vO'i ngu'è'i nu'ó'c ngoài. 

b) S lu'p'ng h so: 01 bO. 
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5.4. Thô'i hin giãi quyt: Không qua 03 ngày lam vic, kê tr khi nhn dü 

h sa theo quy djnh. 

5.5. EDôi tu'qng thujc hin TTHC: Ca nhân. 

5.6. Co quan thtic hin TTHC: 

a) Ca quan có thm quyn quyt djnh: So' Giao thông v,n tãi; 

b) Ca quan hoc ngu'O'i có thârn quyn du'çc u quyn hoc phân cap thirc 

hin: Không có; 

c) Ca quan trV'c tip thirc hin thu tic hành chInh: Si Giao thông vn tâi; 

d) Ca quan phôi hçip: Không có. 

5.7. Kêt qua cilia vic thçi'c hin TTHC: Giây phép Iái Xe. 

5.8. PhI, 1 phi: L phi: 135.000d/ lan. 

5.9. Ten mu don, to' khai hãnh chInh: Dan dê nghj dôi Giy phép lái Xe. 

5.10. Yêu cu, diêu kin thirc hiên TTHC: 

- NguO'i nu'ó'c ngoài cu trii, lam viêc, hçc tp tti Vit Nam, có giây chirng 

rninh thu ngoti giao, giy chrng minh thu cong v, the tm trii, the cu tr1i, the lu'u 

tru, the thu'ng trü vó'i thi gian ti1 03 tháng tró len, có giy phép lái xe quc gia 

cOn thai htn sü' dvng. 

- Giy phép lái xe cüa nuc ngoãi không bj th xóa, rách nat; con dü các 

yu tá cn thiêt d di giy phép lái xe hoc khOng có sir khác bit v nhn dtng. 

11. Can cfr pháp 1 cilia TTHC: 

- Thông tu' s 12/TT-BGTVT ngày 15/4/20 17 cüa B trithng B Giao thông 

van tái quy dinh v dào tto, sat hch, cp giy phép lái Xe ca gii duOng b. 

- Thông tu' s 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/20 19 sira dôi, bô sung rnt 

s diu Thông tu' s 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/20 17 cüa B trurng B Giao 

thông vn tái quy dnh v dào tio, sat htch, cp giy phép lái xe ca giâi du'O'ng b. 

- Thông tu' s 188/2016/TT-BTC ngày 8/11/2016 cüa B truàng B Tài 

Chinh quy djnh rm'rc thu, chê d thu, np, quán 1 và sn ding phi sat htch lái Xe; 

1 phi cp bng, chñ'ng chi hott dng trên các phu'ang tin vâ l phi dang k, cap 

bin Xe may chuyên dung. 

Mâu 
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CONG HOA XA HOT CHU NGHrA VIT NAM 
Dc ltp - Tr do - Htnh phüc 

DON DE NGHI DOT GIAY PHEP LAI XE (1) 

KInh gfri: Tong ciic DuO'ng bô Vit Narn (SO' Giao thông vn tâi...) 

Tôi 1à Quôc tich  
Sinh ngày /  .. / Narn, Nft: 
No'i dang k h khu thu'O'ng trü  

Nai cu trü  
S giy chirng rninh nhân dan hoc the can CuOc cOng dan (hoc h chieu):  

 cap ngày / / 
Nai câp Dä hoc lái xe tai närn  
Hin d có giây phép lái xe hing s  
do câpngày  
Dê nghj cho tOi duçc di giây phép lái xc co' giO'i du'O'ng b hang  
L do  
Xin gfri kern theo: 
- 01 giy chi'rng nhn sü'c khOe; 
- Bàn sao chp giây chCing rninh nhân dan hoc the can cu'óc cOng dan, giy phép lái xe 
sipht hmn; 
- HO so' gOc lái Xe; 
TOi xin cam doan nhu'ng diu ghi trên day là diing sir that, nêu sai tôi xin hoàn toân chju 
trách nhiêm (2). 

 ngày  ththng  näin 20 

NGfOI LAM DON 
(K,)5 và ghi r6 hQ, ten) 

Ghi chi'i: 

(j): Mãu nay dung chung cho tru'ô'ng hcip kip iqi ha sci inói. 

(2). Tru'O'ng hQp giá khai báo rnt hoc eaiy xóa, lam sal lch các thông tin trên giá'y phép lái 

xe, sO' ding giá'yphép lói xe giá ho4 fc ha so' lci xe giá; có hành vi c tinh gian dd'i khác dC d1IQ'C 

c1oi, ca'p lii giy phCp lái xe, ngoài vic bj Tang cuc Du'ô'ng bç Vit Nan'i hoäc SO' Giao thông 

vn tái ra quyé't d/nh tfch thu giá'y phép lái xc và ha so gO'c cOn phãi chfii trOch nhim tru'ác 
phOp luát Va khóng ä'lCQ'C cá'p giO'y phép trong thai hgn 05 nàm ke' tic ngOy phát hin hành vi vi 
phçtin; khi cO nhu ccu ccip lcd giO'y phép lOi xc phái hçc vO sat hqch nhtc tru'Ong hçrp cap giáy 
phép 101 xc iOn c1cu. 
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Mâu 

CONG HOA XA HOT CHU NGHTA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Htnh phüc  

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence- Freedom — Happiness 

DON DE NGHJ DOI GIAY PHEP LAI XE CC GICI DLrONG BO 
APPLICATION FORM FOR EXCHANGE OF DRIVER'S LICENCE 

(Ding cho ngu'ô'i rnric ngoài) - (For Foreigner only) 

KInh g11i (To): Tang cic Du'ing b Vit Narn (S Giao thông vn tâi...) 
Directorate for Road of Viet Nam (Transport Department...) 

Tôi là (Full name)'  
Quoc tjch (Nationality)' 
Ngay thãng närn sinh (Date of birth)'  
Hiên cu trill tai (Permanent Address)'  
S h chiu (Passport No.)'  
Cap ngày (Issuing date): ngày (date)' tháng (month) nàm (year)  
Hiën có giây phép lái xe co' giilii du'ông b s (Current Driving Licence No.)'  
Ca quan cap (Issuing Office)'  
Tai (Place of issue)'  
Cp ngày (Issuing date): ngày (date)'  tháng (month) näm (year)  
L do xin d& giy phép lái xe (Reason of application for new driving licence)'  

Djnh cu' lâu dài tai  Vit Nam/không dinh cu lâu dài t1i Vit Nam (Long time of staying 
in Viet Nam/Short time of staying in Viet Narn). 

Gilri kern theo dan gm cO (Documents enclosed as follows): 
- Bàn djch giây phép lái xc nu'ó'c ngoài dà du'çc cong chilrng (Translation of current 
foreign driving licence with notation); 
- Bàn sao h chiu (phIn h9 ten và ành; trang thj thijc nhp cânh) {Copy of passport 
(included pages: full name, photograph, valid visa)]. 

TOi xin dam báo !ôi khai trén dày là dung sir tht. 
I certify that all the information included in this application and attached documents is 
correct and true, 

 ngày (date)  thcng (month) nám (year,) 
NGUOI LAM DON (APPLICANT) 

( và ghi rO hQ, ten) 
(Signature and Full name) 
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6. Di Giy phép lái xe hoc bIng lái xe cüa nu'ó'c ngoii cap cho khách 

du ljch nu'ó'c ngoài Iái xe vão Vit Nam 

6.1. TrInh tu thuc hiên: 

a) Np h so TTHC: 

- Nguô'i lái xe nop h so' d nghi di Giy phép lái xe ctn Trung tam Phc 

vu hânh chInh cong tinh Ha Nam s 07, du'ng Trn Phii, thành ph Phü L2, Ha 

Narn. Hoc chun bj h so scan hoäc chp tir bàn chInh và giri trirc tuyn. 

b) Giài quyt TTHC: 

SO' Giao thông vn tái tip nhn h so, thâm djnh h so', di Giy phép lái 

Xe, giao Giy phép lái xe rni cho ngu'à'i di, truO'ng hçip phát hin có nghi vn, 

Co quan cp d& giy phép lái xe có van bàn d nghj Dai  si.r quán, Lãnh 51r quán 

cüa quôc gia cap giây phép lái xe tti Vit Narn xác rninh. 

(Khi den nhn giây phép lái Xe, nguô'i lái Xe xut trInh bàn chInh các h so' 

d di chiu, trr các bàn chInh dä gui). 

6.2. Cách thui'c thi'c hin: Np ho so' tri.rc tiêp tai  Trung tam Phiic vij hành 

chInh cOng hoc trirc tuyn 

6.3. Thành phn, si lu'Q'ng h so': 

a) Thành phân h so, bao grn: 

- Don d nghj di giây phép lái xe theo rnu; 

- Bàn djch giây phép !ái Xe nu'ó'c ngoài ra ting Vit dugc bâo chirng chat 

hrp'ng djch thut cüa co quan cOng chü'ng hoc Dai  sii' quán, Länh sr quán tai  Vit 

Nam ma ngu'O'i dch lam vic, dóng du giáp lai vOi bàn sao giy phép lái Xe; 

- Bàn sao có chüng thrc danh sách xut nhâp cành cüa B Cong an hoc 

bàn sao ho chiu gm phtn s h chiu, h9 ten vâ ành ngu'O'i du'çc cap, thO'i han 

sir dung và trang thj thirc nhp cành vào Vit Narn; 

- 01 ành màu cO' 3 cm x 4 cm nn ánh màu xanh, kiêu chü'ng minh nhân dan 

hoc the can cuôc cong dan. 

b) S luçing ho so: 01 b. 

6.4. Thb'i h,n giãi quyêt: Không qua 03 ngây lam vic, kê tir khi nhn dü 

h so theo quy djnh. 

6.5. D6 i tu'y'ng thi'c hin TTHC: Ca nhân, 

6.6. Co' quan thtrc hin TTHC: 

a) Co quan có thm quyn quyM djnh: SO' Giao thông vn tâi; 
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b) Ca quan hoc ngrô'i có thrn quyn du'9c u quyn hoc phân cp thrc 

hin: Không có; 

c) Ca quan trirc tip thirc hin thñ tiic hânh chinh: S Giao thông vn tãi; 

d) Ca quan phi hçp: Không có. 

6.7. Kt qua cüa vic thu'c hin TTHC: Giây phép lái Xe. 

6.8. PhI, lé phi: L phi: 135.000 d/lân. 

6.9. Ten mãu do'n, tb khai hành chInh: Do'n dé nghj di giy phép lái Xe. 

6.10. Yêu ciu, diu kiên thu'c hiên TTHC: 

Khách du lich nu'ó'c ngoài lái xe däng k nu'ó'c ngoâi vâo Vit Nam, có giây 

phép lái xe quôc gia con thi hn si.r dung. 

6.11. Can en' pháp 1 cfla TTHC: 

- Thông tu so 1 2/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 cüa B trung B Giao thông 

vn tái quy djnh v dâo t?o,  sat  hach,  cp giy phép lái e ca gii dumg b. 

- Thông tu sO 38/2019/TT-BGTVT ngãy 08/10/20 19 sira dOi, bô sung rnt 

s diu Thông tu s 12/2017/TT-BGTVT ngây 15/4/20 17 cüa B trueing B Giao 

thông vn tãi quy djnh v dào tao,  sat hach, cp giy phép lái Xe ca giâi dung b. 

- Thông tu' s 188/2016/TT-BTC ngày 8/11/2016 cUa B truông B Tài 

ChInh quy djnh imrc thu, ch d thu, np, quân 1)2 và sir ding phi sat bach  lái Xe; 

1 phi cp bang, chü'ng chi hoat dng trên các phuang tin vâ 1 phi dang k)2, cp 

biên xe may chuyên diing. 
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Mâu: 

CQNG HOA XA HOI CHÜ NGHA VIT NAM 
Dc 1p - Tr do - H?nh phüc  

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence- Freedom — Happiness 

DEN BE NGHI DOI GIAY PHEP LAI XE CE GICI BLIONG BQ 
APPLICATION FORM FOR EXCHANGE OF DRIVER'S LICENCE 

(Dñng cho ngiRii nudrc ngoài) - (For Foreigner only) 

KInh gtri (To): Tng ciic Dirng b Vit Narn (S Giao thông vn tãi...) 
Directorate for Road of Viet Nam (Transport Department...) 

Tôi là (Full name)  
Quc tich (NationaIity)  
Ngay tháng nãm sinh (Date of birth)  
Hiën cu trü tai (Permanent Address)  
S h chiêu (Passport No.)  
Cap ngày (Issuing date): ngày (date) tháng (month) närn (year)  
Hin có giây phép lái xe ca giâi dung b 5 (Current Driving Licence No.)  
Ca quan cp (Issuing Office)  
Tai (Place of issue)  
Cap ngày (Issuing date): ngày (date)  tháng (month) nãm (year)  
L do xin di giy phép lái xe (Reason of application for new driving licence)  

Djnh cu' lâu dài tti Vit Nam/không djnh cu' lâu dãi tii Vit Nam (Long time of staying 
in Viet Nam/Short time of staying in Viet Nam). 

Giri kern theo dan gôm cO (Documents enclosed as follows): 
- Bàn djch giây phép lái xe nu'c ngoài dä du'c cong chirng (Translation of current 

foreign driving licence with notation); 
- Bàn sao h chiu (phin h9 ten và ành; trang thj thtrc nhp cãnh) [Copy of passport 

(included pages: full name, photograph, valid visa)]. 
Tôi xin dam bào lài khai trén dày là dung sr th,t. 
I certify that all the information included in this application and attached 

documents is correct and true. 

 ngày (date)  tháng (month) nàm (year) 
NGUOI LAM DON (APPLICANT) 

(K và gui rö ho, ten,) 
(Signature and Full name,) 
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