
U( BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH HA NAM DIc 1p  - Tu' do - Hinh phile 

Sô:Q911/QD-UBND Ha Nain, ngày 30 thông 6 nàm 2020 

QUYET DNH 
V vic cong b danh miic thu tiic hành chInh thrçrc 

sfra dôi, ho sung linh vi1'c du'ô'ng b thuic thãm quyên giãi quyêt cfla S& 
Giao  thông vn tãi tinh Ha Nam 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN TINH HA NAM 
Can thLut T cht'c chInh quyn djaphuring ngày 19 thông 6 nàm 20]5, 
Can cô các Nghj djnh cta ChInh phô: so' 63/2010/ND-CF ngày 08 thông 6 

nám 2010 ye kiêm soot thô tuc hành chInh, so 48/2013/ND-CF ngày 14 thông 5 
nàm 2013 ye silca dOi, bô sung rnç5t so diêu cia cOc Ngh djnh lien quan den kiêrn 
soát thi tuc hành chInh, so 92/2017/ND-CF ngOy 7 tháng 8 nám 2017 ye tha dOi, 
bô sung in5t so diêu cOa cOc Nghj djnh lien quan den kiêrn soOt thz 4w  hành chInh, 

Can cô' Thông tic s 02/201 7/TT- VPF ngày 31 thông 10 nOm 2017 côa 
Van phOng ChInh FhO hu'O'ng dOn ye nghip viii klein soOt thO 4w hành chInh, 

Theo d nghj cOa GiOm dO'c SO Giao thông vn tOi và ChOnh Van phOng 
Uy ban nhOn dOn tinh. 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Cong bô kern theo Quyt djnh nay danh miic thu tic hânh chInh 
duçc sü'a dôi, bô sung linh virc duè'ng b thuc thârn quyên giâi quyêt cña S Giao 
thông vn tâi tinh Ha Narn. 

Diêu 2. Quyet djnh nay có hiu 1irc thi hành k ti'r ngày k. 
Diêu 3. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc S Giao 

thông vn tãi, Thu truing các S, ban, ngành; Chü tjch U' ban nhân dan các 
huyn, thành ,phô, thj xa và các tO chü'c, cá nhân có lien quan chju trách nhirn 
thi hành Quyêt dinh này. 
.T'/o'i n/ian: 

- Cuc KSTTHC - VPCP (dé b/c); 

- TTTU, TT HDND tinh; 

- ChCi tich, các PCT UBND tinh; / 

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

- VPUB: LDVP, KSTT, 'VFPVHCC, KGVX(D); 
- Luu: VT, KSTT(P). 

CHU TICH 

Nguyn Xuân Bong 



DANH MUC  THU  TUC  HANH CHINH DTXQC SIJ'A nO!. BO SUNG LiNH vi1rc DU'ONG BQ 

THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA SO GIAO THÔNG VN TAT TNH HA NAM 

(Ban hành kern theo Quyê't d/nh so' 429't/QD-UBND ngayjOtháng 6 nàrn 2020 cza Chz tjch U ban nhán dan tinh HàNarn) 

STT Ten thu tic hãnh chinh 
Thô'i hin giãi quyêt 

(ngày) 

Dja diem th'c 
hin 

Phi (L phi) Can cu pháp 1 

dip rnó'i giy phép lái xe 
10 

(k ti'r ngày kt thic sat 
hach) 

Trung tarn Phiic vii 
hành chInh Cong 

tinh 1-là Narn 

135.000d/lân 
Phi sat hch lái xe 

theo quy djnh 

- Thông tu s 12/TT-BGTVT ngày 

15/4/20 17 cña B tnrông B Giao thông 

vn tâi quy dinh ye dao tao, sat hach, 

cp giy phép lái xe co giài dung b. 

- Thông tu s 38/2019/TT-BGTVT 

ngày 08/10/20 19 süa dii, b sung mt 

sê diu Thông tu so 12/201 7/TT- 

BGTVT ngày 15/4/20 17 cüa B truOg 

B Giao thông vn tái quy djnh v dào 

tao, sat  hach,  cp giy phép lái xe co 

gió'i du'ng b. 

2 dip lai  Giy phép lái xe 

GPLX qua han < 
tháng:02 tháng 

GPLX qua htn> 3 thang 
:10 ngày 

(tü ngày kt thüc sat bach) 

Trung tarn Phc v11 

hành chInh Cong 
tinh Ha Narn 

135.000d/lân 
Phi sat hach lái xe 

theo quy djnh 

Di Giy p1Cp lái xc quân 
sr do B Quc phông 

03 
Trung tarn Phc vi 

hành chInh cong 
tinh Ha Narn 

135.000d/!n 

4 
Dii Giy phép lái xe do 
nganh Cong an cap 

03 
Trung tarn Phuc vu 

hành chInh cOng 
tinh 1-là Narn 

135.000d/1.n 

Thông tu' sO 188/2016/TT-BTC ngày 

8/11/20 16 cña B trung B Tài ChInh 

quy dinh rnüc thu, ch d thu, np, 

quàn 1 và si'r ding phi sat bach  lái Xe; 

1 phi cp bang, chirng chi hoat dng 

trên cac phiiang tin và 1 phi dang k, 

cp bin xc may chuyén diing. 

5 

D& Giy phép lái xe hoc 
bang lái xe cüa nuOc 
ngoài cp 

03 
Trung tarn Phiic 

hành chInh cOng 
tinh Ha Narn 

135.000d/IAn 

6 

Di Giy phép lái xe hoc 

bang lái xe cüa flhXC 

ngoài cp cho khách du 

ljch nu'âc ngoài lái xe vào 

Viêt Narn 

03 
Trung tarn Phiic vii 

hành chInh cong 
tinh Ha Narn 

135.00Od/In 

2 
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