
UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

GIỚI THIỆU DANH MỤC THỦ THỤC HÀNH CHÍNH  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GTVT 

 THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 

    

STT Tên thủ tục hành chính 

Mức độ cung cấp  

dịch vụ công trực 

tuyến 

Mức độ 

3 

Mức độ 

4 

I Lĩnh vực đƣờng bộ:      

1 Cấp giấy phép xe tập lái   X 

2 Cấp lại giấy phép xe tập lái   X 

3 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên 

dùng bị mất   
X 

4 Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng 

có thời hạn   
X 

5 Đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng   X 

6 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng   X 

7 Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở tỉnh khác, thành 

phố trực thuộc trung ương   
X 

8 Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân 

do cùng một tỉnh, TP quản lý   
X 

9 Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe   X 

10 Cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe   X 

11 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô   X 

12 Cấp giấy chứng nhận  trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ 

điều kiện hoạt động   
X 

13 Cấp lại giấy chứng nhận  trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ 

điều kiện hoạt động   
X 

14 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều 

chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo.   
X 

15 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị 

mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung   
X 

16 Cấp giấy phép lái xe quốc tế   X 

17 Cấp lại giấy phép lái xe quốc tế   X 

18 Dđổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp   X 

19 Cấp mới giấy phép lái xe   X 

20 Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của ngước ngoài cấp 

cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam 
X   

21 Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp X   



22 Đổi giấy phép lái xe do Bộ Quốc phòng cấp X   

23 Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của ngước ngoài cấp X   

24 
Cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng  ô tô khi có sự 

thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép hoặc Giấy 

phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng 

X   

25 Cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với 

trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng 
X   

26 

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 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 

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 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 

28 Cấp giấy phép liên vận Việt -Lào cho phương tiện   X 

29 Cấp lại giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện   X 

30 Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - 

Việt Nam   
X 

31 
Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - 

Việt Nam 

  
X 

32 Cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch   X 

33 Cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch   X 

34 Cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch   X 

35 Cấp giấy phép liên vận Việt Nam- Campuchia   X 

36 
Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên 

vận quốc tế giữa Việt Nam- Lào- Campuchia 

  
X 

37 Đăng ký khai thác tuyến   X 

38 

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp 

thuận cùng thời điểm với cấp giấy 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, đường bộ cao tốc đang 

khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải 

  

X 

39 

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 

40 
Gia hạn chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức 

thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ 

  
X 

II Lĩnh vực đƣờng thủy nội địa     



41 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai 

thác trên đường thủy nội địa 
X   

42 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện  X   

43 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai 

thác trên đường thủy nội địa 
X   

44 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay 

đổi tên, tính năng kỹ thuật 
X   

45 
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện 

thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu trường trú của chủ 

phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác 

X   

46 
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở 

hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký 

phương tiện 

X   

47 
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở 

hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký 

phương tiện 

X   

48 
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ 

quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy 

nội địa 

X   

49 Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa. X   

50 Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa. X   

51 Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới 

nước   X 

52 Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện   X 

53 Cấp giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam- 

Campuchia cho phương tiện   
X 

54 cấp lại giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam- 

Campuchia cho phương tiện   
X 

55 
Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong 

trường hợp đảm bảo an ninh quốc phòng trên đường thủy 

nội địa địa phương.   

X 

56 Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng 

nối với đường thủy nội địa địa phương   
X 

    
       Số TTHC thực hiện dịch vụ công mức độ 3,4 của 56/116 TTHC chiếm 48%. 

Trong đó: thực hiện mức độ 3 là 16 TTHC, chiếm 14% và mức độ 4 là 40 TTHC, 

chiếm 34% tổng số TTHC. 

 

 

 

 

  



HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TTHC CỦA SỞ 

GIAO THÔNG VẬN TẢI  CHO  TỔ CHỨC, CÔNG DÂN 

 Để sử dụng dịch vụ công trực tuyến, trƣớc hết ngƣời dùng phải có một 

tài khoản đã đƣợc xác thực trên hệ thống, sau đó đăng ký các dịch vụ công và 

theo dõi hồ sơ của mình thông qua tài khoản đã đăng ký. Các bƣớc thực hiện 

nhƣ sau:  

PHẦN I: HƢỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN 

Bƣớc 1: Truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thanh Hóa tại: 

https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn  

Bƣớc 2: Bấm nút Đăng ký ở góc trên, bên phải màn hình:  

 

 

Bƣớc 3: Chọn loại tài khoản mà mình cần đăng ký. 

 

Bƣớc 4: Cập nhật đầy đủ thông tin đăng ký (chú ý các trƣờng dấu * là 

các  trƣờng bắt buộc, mã xác nhận là một chuỗi ký tự bất kỳ do hệ thống tự 



sinh ra yêu cầu ngƣời dùng phải cập nhật), cuối cùng bấm nút Đăng ký để hoàn 

tất quá trình đăng ký tài khoản. 

 
 

 

  



PHẦN II: HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG   

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  

Bƣớc 1: Từ trang chủ, chọn Đăng nhập, sau đó nhập Tên đăng nhập 

và mật khẩu đã đăng ký.   

Bƣớc 2: Tiếp theo, chọn DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN > Chọn Sở 

Giao thông vận tải để bắt đầu:  

 

Bƣớc 3: Sử dụng các bộ lọc tìm kiếm để chọn dịch vụ cần sử dụng rồi ấn 

nút ĐĂNG KÝ  

 

Bƣớc 4: Điền thông tin theo chỉ dẫn ở các bƣớc cập nhật thông tin hồ sơ 

4.1: Nhập thông tin ngƣời liên hệ: 

SỬ DỤNG BỘ LỌC TÌM KIẾM  



 
4.2: Nhập thông tin chủ hồ sơ  

 

4.3: Nhập mẫu đơn/tờ khai thủ tục  

 

Bƣớc 5: Đính kèm thành phần hồ sơ thủ tục, ấn nút Gửi đi để gửi hồ sơ 

trực  tuyến đến cơ quan Sở Giao thông vận tải giải quyết. 



 
 

Bƣớc 6: Thông tin đăng ký thành công sẽ đƣợc gửi đến hộp thƣ điện tử 

mà Công dân đã đăng ký. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ hoặc có yêu cầu 

khác, Công dân sẽ đƣợc hƣớng dẫn chi tiết để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. 

 

 

 

 

  



PHẦN III: HƢỚNG DẪN TRA CỨU HỒ SƠ  

Bƣớc 1: Từ màn hình trang chủ chọn chức năng TRA CỨU HỒ SƠ  

 

Bƣớc 2: Nhập mã hồ sơ, hoặc số CMND, hoặc số thẻ Căn cƣớc công dân, 

hoặc số Hộ chiếu của công dân và ấn nút TÌM KIẾM  

 

Bƣớc 3: Xem thông tin về tình hình giải quyết hồ sơ 

 


