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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 
Số:             /BGTVT-VT 

V/v kiểm tra giấy đăng ký xe ô tô hoặc 

bản sao giấy hẹn nhận giấy đăng ký xe 

ô tô trong thành phần hồ sơ khi làm thủ 

tục cấp, cấp đổi phù hiệu, biển hiệu cho 

xe ô tô kinh doanh vận tải 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng 11 năm 2020 

 

 

Kính gửi: 

 

 

 

- Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; 

- Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai. 

 

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được Văn bản số 8176/TCĐBVN-VT 

ngày 09/11/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong đó đề xuất nội dung văn 

bản hướng dẫn của Bộ GTVT về kiểm tra Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô đối 

với thủ tục cấp, cấp đổi phù hiệu, biển hiệu cho xe ô tô kinh doanh vận tải. 

Trên cơ sở quy định tại khoản 4 Điều 22 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; Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Công an quy định về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương 

tiện giao thông cơ giới đường bộ; đề xuất của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại 

Văn bản số 8176/TCĐBVN-VT ngày 09/11/2020, Bộ GTVT yêu cầu  Sở Giao 

thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Sở Giao thông vận tải 

- Xây dựng Lào Cai thống nhất thực hiện như sau: 

1. Đối với xe ô tô đăng ký theo quy định tại Thông tư số 58/2020/TT-BCA 

ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an (có hiệu lực thi hành kề từ ngày 

01/8/2020) 

- Khoản 4 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của 

Chính phủ quy định về thành phần hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu, cụ thể như sau: 

“4. Hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu phải đảm bảo đủ các thành phần như sau: 

a) Giấy đề nghị cấp phù hiệu theo mẫu quy định tại Phụ lục V của Nghị 

định này; 

b) Bản sao giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận giấy đăng ký 

xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở 

hữu của đơn vị kinh doanh vận tải thì xuất trình thêm bản sao một trong các giấy 

tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp 

đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh.” 
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- Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an 

đã có quy định: tại điểm đ khoản 6 Điều 25: “đ) Biển số nền màu vàng, chữ và số 

màu đen sêri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, 

E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z cấp cho xe hoạt động kinh doanh 

vận tải..”; tại khoản 1, khoản 2 Điều 26 quy định: “1. Thông tư này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020; 2. Xe đang hoạt động kinh doanh vận 

tải trước ngày Thông tư này có hiệu lực, thực hiện đổi sang biển số nền màu 

vàng, chữ và số màu đen trước ngày 31/12/2021”; đồng thời, trên Giấy chứng 

nhận đăng ký xe ô tô có ghi thêm ký hiệu để phân biệt các loại xe, cụ thể: Xe 

kinh doanh vận tải có thêm ký hiệu chữ (V); xe không kinh doanh vận tải có thêm 

ký hiệu chữ (T). 

Thực hiện các quy định nêu trên, Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương và Sở GTVT- Xây dựng Lào Cai khi tiếp nhận 

hồ sơ cấp, cấp đổi phù hiệu, biển hiệu của các xe có Giấy chứng nhận đăng ký xe 

ô tô do cơ quan Cảnh sát giao thông cấp kể từ ngày 01/8/2020, thực hiện kiểm tra 

nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô tại dòng “Biển số xe đăng ký (N0 

Plate)” phải có ký hiệu chữ “(V)” bên cạnh mới được giải quyết để cấp phù hiệu, 

biển hiệu cho xe kinh doanh vận tải theo quy định (Chứng nhận đăng ký xe ô tô  

theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 

16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an). 

2. Hướng dẫn đơn vị vận tải thực hiện đổi biển số từ màu trắng sang màu 

vàng đối với xe kinh doanh vận tải của đơn vị mình đúng lộ trình quy định tại 

khoản 2 Điều 26 Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Công an: “2. Xe đang hoạt động kinh doanh vận tải trước ngày Thông tư này 

có hiệu lực, thực hiện đổi sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen trước 

ngày 31/12/2021”. 

Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 

Sở GTVT- Xây dựng Lào Cai, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện 

theo đúng quy định hiện hành./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Cục Cảnh sát giao thông; 

- Vụ Pháp chế; 

- Thanh tra Bộ; 

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 

- Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam; 

- Báo Giao thông; 

- Lưu VT, V.Tải (Phong 3b). 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

 THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Đình Thọ 
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