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DANH MỤC TTHC CUNG CẤP MỨC ĐỘ 3 VÀ 4  

CỦA SỞ GTVT BÌNH THUẬN 

 

Số 

TT 

Mã 

TTHC  
Tên Thủ tục hành chính (dịch vụ công) 

 Mức độ thực hiện 

TTHC 

3 4 

1 1.002007 
Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương. 
x  

2 2.000881 
Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng 

một tỉnh, thành phố 
x 

 

3 1.001896 
Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy 

chuyên dùng 
x 

 

4 1.002030 
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy 

chuyên dùng lần đầu. 
x 

 

5 2.000847 
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy 

chuyên dùng bị mất 
x 

 

6 1.001826 
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy 

chuyên dùng 
x 

 

7 1.002809 
Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải 

cấp. 
x 

 

8 1.002793 

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài 

cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt 

Nam 

x 
 

9 1.000028 

Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ 

giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu 

trường, siêu trọng trên đường bộ 

x 
 

10 2.001915 

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu 

trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ của quốc lộ đang khai thác. 

x 
 

11 2.001963 

Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp 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 đang khai thác 

x 
 



2 

 

12 2.001919 

Cấp 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 đang khai thác. 

x 
 

13 2.002288 

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). 

 
x 

14 1.001919 
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy 

chuyên dùng 
x 

 

15 
2.000872 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy 

chuyên dùng có thời hạn 
x 

 

16 1.002856 Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện. 
x 

  

17 1.002852 
Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương 

tiện. 
x 

 

18 1.002063 
Gia hạn Giấy phép liên vận Việt – Lào  và thời 

gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào. 
x 

 

19 1.002877 
Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - 

Lào - Việt Nam. 
x 

 

20 1.002869 
Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - 

Lào - Việt Nam. 
x 

 

21 1.002286 

Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - 

Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam 

cho phương tiện của Lào và Campuchia. 

x  

22 1.001994 
Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương khác chuyển đến 
x 

 

23 1.000672 Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác  x 

24 1.009473 

Gia hạn giấy phép thi công công trình trên đường 

tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông 

vận tải hoặc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận. 

 x 



3 

 

25 2.001921 

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. 

 x 

26 2.002289 

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). 

 x  

27 1.000703 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.  x 

28 2.002286 

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. 

 x 

29 2.002287 

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 

đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị 

hỏng 

 x 

30 1.009454 Công bố hoạt động bến thủy nội địa  x 

31 2.001659 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện.  x 

32 1.003658 Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa  x 

33 1.009470 

Cấp giấy phép thi công công trình đường bộ 

trong phạm vi đất dành cho đường bộ đang 

khai thác thuộc thẩm quyền quản lý của Sở 

Giao thông vận tải. 

x  

34 1.001087 
Cấp phép thi công công trình đường bộ trên 

quốc lộ đang khai thác  
x  

35 1.004047 
Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang 

khai thác trên đường thủy nội địa 
x  

36 1.001735 Cấp Giấy phép xe tập lái x  

37 1.001751 Cấp lại Giấy phép xe tập lái x  

  


