
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:1812 QĐ-UBND      Lạng Sơn, ngày  05 tháng  10  năm 2016 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính chuẩn hóa  

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm 
soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp 
hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả 
thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 05/5/2014 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc 
thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Giám đốc Sở Tư pháp, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Công bố sửa đổi, bổ sung đối với 02 thủ tục hành chính chuẩn hóa 

lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh 
Lạng Sơn (có danh mục, nội dung kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ tục hành 
chính được công bố sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này thay thế thủ tục hành 
chính số 1 và thủ tục hành chính số 2 lĩnh vực đường bộ trong Danh mục, Nội 
dung thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1254/QĐ-UBND 
ngày 25/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao 
thông vận tải, Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Các PVP UBND tỉnh, 
Các phòng: NC, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (HTMĐ) 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

 

Phạm Ngọc Thưởng  
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DANH MỤC SỬA ĐỔI BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA 
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TỈNH LẠNG SƠN 
(Kèm theo Quyết định số  1812 /QĐ-UBND ngày    05 /10/2016    

      của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn) 
 
 
 

Phần I 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 
 

STT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục  
hành chính 

Tên VBQPPL quy định 
nội dung sửa đổi, bổ 

sung, thay thế  
Lĩnh vực đường bộ 

1 T-LSN-285903-TT 
Cấp Giấy phép kinh 
doanh vận tải bằng xe 
ô tô 

Quyết định số 04/2015/QĐ-
UBND ngày 23/01/2015 
của UBND tỉnh Lạng Sơn 
về mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng lệ phí 
cấp Giấy phép kinh doanh 
vận tải bằng xe ô tô trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn. 
 

2 T-LSN-285904-TT 

Cấp lại Giấy phép 
kinh doanh đối 
với trường hợp Giấy 
phép bị hư hỏng, hết 
hạn, bị mất hoặc có 
sự thay đổi liên quan 
đến nội dung của 
Giấy phép  

Quyết định số 04/2015/QĐ-
UBND ngày 23/01/2015 
của UBND tỉnh Lạng Sơn 
về mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng lệ phí 
cấp Giấy phép kinh doanh 
vận tải bằng xe ô tô trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn. 
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Phần II 
NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA 
 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 TỈNH LẠNG SƠN 
 

01. Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 
a) Trình tự thực hiện: 
* Nộp hồ sơ TTHC: 
Đơn vị kinh doanh vận tải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đến 

Sở Giao thông vận tải (sau đây gọi là cơ quan cấp Giấy phép) tại địa chỉ: số 8A 
đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ 2 đến thứ 6 và sáng ngày thứ 7. 

* Giải quyết TTHC: 
- Cơ quan cấp Giấy phép tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: Trường hợp hồ sơ cần 

sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thông báo trực tiếp hoặc 
bằng văn bản những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh 
vận tải trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; 

 - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo 
quy định, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép 
kinh doanh đồng thời phê duyệt Phương án kinh doanh kèm theo. Trường hợp 
không cấp Giấy phép kinh doanh thì cơ quan cấp Giấy phép phải trả lời bằng 
văn bản và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính. 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
* Thành phần hồ sơ: 
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (theo mẫu);  
- Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh; 
- Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối 

chiếu) văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải; 
- Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Bộ Giao 

thông vận tải (theo mẫu); 
- Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản 

lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông (đối với doanh nghiệp, hợp tác 
xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng 
xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ); 
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-  Bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã 
kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe 
buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi) (theo mẫu). 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng 

quy định. 
đ) Đối tượng thực hiện TTHC:  Tổ chức. 
e) Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải; 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép. 
h) Phí, lệ phí:  Lệ phí 200.000 đồng/giấy phép 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Phụ lục 01); 
- Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (Phụ lục 03); 
- Bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (Phụ lục 06); 
- Bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải trên tuyến cố định (Phụ lục 07); 
(Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải). 
k) Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC: Không. 
l) Căn cứ pháp lý của TTHC:  
Luật Giao thông đường bộ năm 2008; 
Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/09/2014 của Chính phủ về kinh 

doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 
Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ 

GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ 
trợ vận tải đường bộ. 

Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 23/01/2015 của UBND tỉnh Lạng 
Sơn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh 
doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
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Mẫu: Phụ lục 1 - Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải. 

                                      
Tên đơn vị 

KDVT:................... 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:…………/…………             …………, ngày...... tháng......năm..... 
  

ĐỀ NGHỊ CẤP 
GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ 

 
Kính gửi: Sở GTVT........................................................ 

1. Tên đơn vị kinh doanh vận tải:............................................................................ 
2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có):........................................................................... 
3. Địa chỉ trụ sở:...................................................................................................... 
4. Số điện thoại (Fax):............................................................................................. 
5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc đăng ký doanh nghiệp) số:............ 
do..........cấp ngày......... tháng......... năm............ 
6. Họ và tên người đại diện hợp pháp:.................................................................... 
7. Đề nghị cấp phép kinh doanh các loại hình vận tải: 
-................................................................................................................... 
-................................................................................................................... 
Đơn vị kinh doanh vận tải cam kết những nội dung đăng ký đúng với thực tế của 
đơn vị. 
  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu. 

Đại diện đơn vị kinh doanh vận tải 
(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu: Phụ lục 3 - Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải. 
 

Tên đơn vị KD vận tải:........ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số:.............. /.............. …………, ngày...... tháng......năm.....

  
PHƯƠNG ÁN 

KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ 
 

I. Tổ chức quản lý hoạt động vận tải của đơn vị kinh doanh vận tải 
- Cơ cấu tổ chức: mô hình, chức năng nhiệm vụ các phòng, ban. 
- Người điều hành hoạt động vận tải: họ tên, trình độ, chuyên ngành. 
- Phương án tổ chức bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao 

thông của đơn vị vận tải (chỉ áp dụng đối với đơn vị vận tải đăng ký kinh doanh 
vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, vận tải hàng hóa bằng 
công-ten-nơ). 

- Công tác lắp đặt, theo dõi, sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình; 
trang bị máy tính, đường truyền kết nối mạng. 

- Các nội dung quản lý khác. 
II. Phương án kinh doanh của đơn vị vận tải 
1. Phương án kinh doanh vận tải hành khách. 
a. Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt. 
- Tuyến khai thác, số chuyến, hình thức triển khai bán vé. 
- Phạm vi hoạt động của tuyến (nêu rõ hành trình hoạt động có cự ly từ 300 

km trở lên hay dưới 300 km) 
- Phương tiện: số lượng, chất lượng phương tiện, gắn thiết bị giám sát hành 

trình. 
- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe: số lượng, hạng giấy phép lái xe, tập 

huấn nghiệp vụ, thâm niên của lái xe khách có giường nằm hai tầng. 
- Đồng phục của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe. 
- Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải: địa điểm, diện tích. 
- Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện. 
- Giá cước: thực hiện các quy định có liên quan. 
b. Phương án kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng và xe du lịch. 
- Phạm vi hoạt động (nêu rõ hành trình hoạt động có cự ly từ 300 km trở lên 

hay dưới 300 km). 
- Phương tiện: số lượng, chất lượng, gắn thiết bị giám sát hành trình. 
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- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe: số lượng, hạng giấy phép lái xe, tập 
huấn nghiệp vụ. 

- Đồng phục của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe. 
- Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải: địa điểm, diện tích. 
- Các dịch vụ phục vụ hành khách đi xe. 
- Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện. 
- Giá cước: thực hiện các quy định có liên quan. 
c. Phương án kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi: 
- Màu sơn xe của đơn vị. 
- Vị trí gắn hộp đèn xe taxi, nội dung thông tin ghi phía ngoài xe: Số điện 

thoại, tên đơn vị vận tải. 
- Hệ thống điều hành: địa chỉ trung tâm điều hành, số lượng nhân viên điều 

hành, trang thiết bị liên lạc. 
- Lái xe taxi: số lượng, hạng giấy phép lái xe, chế độ tập huấn nghiệp vụ. 
- Đồng phục của lái xe. 
- Phương tiện: số lượng, chất lượng, gắn thiết bị giám sát hành trình. 
- Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện. 
- Giá cước: thực hiện các quy định có liên quan. 
2. Phương án kinh doanh vận tải hàng hóa 
- Loại hình kinh doanh vận tải (ghi rõ hình thức kinh doanh vận tải như: Vận 

tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, vận tải hàng hóa bằng xe taxi tải, vận tải hàng 
hóa thông thường…). 

- Phương tiện: số lượng, chất lượng, việc gắn thiết bị giám sát hành trình. 
- Phạm vi hoạt động (nêu rõ hành trình hoạt động có cự ly từ 300 km trở lên 

hay dưới 300 km) 
- Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện. 
- Lái xe: số lượng, hạng giấy phép lái xe, chế độ tập huấn nghiệp vụ. 
- Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải: địa điểm, diện tích. 

 
 Đại diện đơn vị kinh doanh vận tải

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu: Phụ lục 6 - Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải. 

 
Tên đơn vị KD vận tải:...... 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
--------------- 

Số:.............. /.............. …………, ngày...... tháng......năm.....
  

GIẤY ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN TẢI 
 

Kính gửi: Sở GTVT............... 
 
1. Tên đơn vị kinh doanh vận tải:................................................................. 
2. Địa chỉ:...................................................................................................... 
3. Số điện thoại (Fax):................................................................................... 
4. Nội dung đăng ký 
Căn cứ vào kết quả tự đánh giá xếp hạng, đơn vị chúng tôi đăng ký hạng 

chất lượng dịch vụ vận tải của đơn vị theo Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải 
hành khách của Bộ Giao thông vận tải (hoặc theo Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ 
của đơn vị xây dựng và công bố) như sau: 

Đơn vị đạt hạng: …. (trường hợp Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ do đơn vị 
xây dựng phải ghi rõ tương đương hạng nào của Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ 
do Bộ Giao thông vận tải ban hành). 

Đơn vị kinh doanh vận tải cam kết thực hiện đúng các nội dung đã đăng 
ký./. 
 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu. 

Đại diện đơn vị kinh doanh vận tải
(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu: Phụ lục 7 - Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải. 

 
Tên doanh nghiệp, HTX:.........

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
--------------- 

Số:.............. /.............. …………, ngày...... tháng......năm.....
 

GIẤY ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN TẢI 
TRÊN TUYẾN CỐ ĐỊNH 

 
Kính gửi: Sở GTVT............... 

 
1. Tên doanh nghiệp, HTX:........................................................................... 
2. Địa chỉ:....................................................................................................... 
3. Số điện thoại (Fax):.................................................................................... 
4. Đơn vị đã đăng ký và được công nhận là đơn vị đạt Tiêu chuẩn chất lượng 

dịch vụ vận tải hạng…… theo mức chất lượng dịch vụ vận tải do Bộ Giao thông 
vận tải quy định. (hoặc Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ do đơn vị xây dựng tương 
đương hạng …..của Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải hành khách do Bộ 
Giao thông vận tải ban hành). 

5. Nội dung đăng ký chất lượng dịch vụ trên tuyến: 
Tỉnh đi............ tỉnh đến.........; Bến đi........... Bến đến............. như sau: 
a) Đạt chất lượng dịch vụ loại……(sao) theo Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ 

vận tải hành khách do Bộ GTVT ban hành (hoặc Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ 
do đơn vị xây dựng tương đương loại ….. (sao) của Tiêu chuẩn chất lượng dịch 
vụ vận tải hành khách do Bộ Giao thông vận tải ban hành). 

b) Các dịch vụ phục vụ hành khách trên hành trình gồm:…..  
c) Số điện thoại đường dây nóng của đơn vị:................ 
Đơn vị kinh doanh cam kết thực hiện đúng các nội dung đã đăng ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu. 

 

 

Đại diện doanh nghiệp, HTX 
(Ký tên, đóng dấu) 

 
 

____________________ 
Ghi chú: Trường hợp trên tuyến có nhiều mức chất lượng dịch vụ khác nhau thì đơn vị vận tải đăng 
ký từng mức theo các nội dung tại mục 5. 
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02. Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, 
hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép  

a) Trình tự thực hiện: 
* Nộp hồ sơ TTHC: 
Đơn vị kinh doanh vận tải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh 

đến cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh đến Sở Giao thông vận tải (sau đây gọi 
là cơ quan cấp Giấy phép) tại địa chỉ: số 8A đường Hùng Vương, phường Chi 
Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ 2 đến thứ 6 và sáng ngày thứ 7. 

* Giải quyết TTHC: 
- Cơ quan cấp Giấy phép tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: Trường hợp hồ sơ cần 

sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thông báo trực tiếp hoặc 
bằng văn bản những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh 
vận tải trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. 

- Đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn hoặc có sự thay đổi 
liên quan đến nội dung của Giấy phép: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh 
thẩm định hồ sơ, cấp lại Giấy phép kinh doanh đồng thời phê duyệt Phương án 
kinh doanh kèm theo. Trường hợp không cấp lại Giấy phép kinh doanh thì cơ 
quan cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Đối với trường hợp Giấy phép bị mất: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan cấp Giấy phép kinh 
doanh kiểm tra, xác minh, cấp lại Giấy phép kinh doanh. Trường hợp không cấp 
lại Giấy phép kinh doanh thì cơ quan cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và 
nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính. 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
* Thành phần hồ sơ: 
- Đối với trường hợp thay đổi nội dung của Giấy phép kinh doanh, hồ sơ gồm: 
+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh trong đó nêu rõ lý do xin cấp 

lại (theo mẫu); 
+ Giấy phép kinh doanh được cấp trước đó; 
+ Tài liệu chứng minh sự thay đổi của những nội dung ghi trong Giấy phép 

kinh doanh quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP (việc 
thay đổi liên quan đến nội dung nào thì bổ sung tài liệu về nội dung đó). 

- Đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh hết hạn, hồ sơ gồm: 
+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh (theo mẫu);  
+ Giấy phép kinh doanh được cấp trước đó; 
+ Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (theo mẫu). 
- Đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị hư hỏng, hồ sơ gồm: 
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+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh (theo mẫu);  
+ Giấy phép kinh doanh bị hư hỏng. 
- Đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất: 
+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh (theo mẫu); 
+ Văn bản có xác nhận của Công an xã, phường nơi đơn vị kinh doanh vận 

tải trình báo mất Giấy phép kinh doanh. 
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
d) Thời hạn giải quyết:  
- Đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn hoặc có sự thay đổi 

liên quan đến nội dung của Giấy phép: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ đúng quy định. 

- Đối với trường hợp Giấy phép bị mất: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ đúng theo quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC:  Tổ chức. 
e) Cơ quan thực hiện TTHC:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không . 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải; 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép. 
h) Phí, lệ phí: Lệ phí 50.000 đồng/lần cấp 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:  
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh (Phụ lục 1); 
- Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (Phụ lục 03); 
(Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải). 
k) Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC: Không. 
l) Căn cứ pháp lý của TTHC:  
Luật Giao thông đường bộ năm 2008; 
Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/09/2014 của Chính phủ về kinh 

doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 
Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ 

GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ 
trợ vận tải đường bộ. 

Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 23/01/2015 của UBND tỉnh Lạng 
Sơn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh 
doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
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Mẫu: Phụ lục 1 - Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải. 

 
Tên đơn vị 

KDVT:................... 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:…………/…………             …………, ngày...... tháng......năm..... 
  

ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI 
GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ 

 
Kính gửi: Sở GTVT........................................................ 

 
1. Tên đơn vị kinh doanh vận tải:.................................................................. 
2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có):................................................................. 
3. Địa chỉ trụ sở:............................................................................................ 
4. Số điện thoại (Fax):................................................................................... 
5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc đăng ký doanh nghiệp) 

số:............ do..........cấp ngày......... tháng......... năm............ 
6. Họ và tên người đại diện hợp pháp:.......................................................... 
7. Đề nghị cấp phép kinh doanh các loại hình vận tải: 
-................................................................................................................... 
-................................................................................................................... 
Đơn vị kinh doanh vận tải cam kết những nội dung đăng ký đúng với thực 

tế của đơn vị. 
  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu. 

Đại diện đơn vị kinh doanh vận tải 
(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu: Phụ lục 3 - Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải. 

 

Tên đơn vị KD vận tải:........ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số:.............. /.............. …………, ngày...... tháng......năm.....

  
PHƯƠNG ÁN 

KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ 
 

I. Tổ chức quản lý hoạt động vận tải của đơn vị kinh doanh vận tải 
- Cơ cấu tổ chức: mô hình, chức năng nhiệm vụ các phòng, ban. 
- Người điều hành hoạt động vận tải: họ tên, trình độ, chuyên ngành. 
- Phương án tổ chức bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao 

thông của đơn vị vận tải (chỉ áp dụng đối với đơn vị vận tải đăng ký kinh doanh 
vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, vận tải hàng hóa bằng 
công-ten-nơ). 

- Công tác lắp đặt, theo dõi, sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình; 
trang bị máy tính, đường truyền kết nối mạng. 

- Các nội dung quản lý khác. 
II. Phương án kinh doanh của đơn vị vận tải 
1. Phương án kinh doanh vận tải hành khách. 
a. Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt. 
- Tuyến khai thác, số chuyến, hình thức triển khai bán vé. 
- Phạm vi hoạt động của tuyến (nêu rõ hành trình hoạt động có cự ly từ 300 

km trở lên hay dưới 300 km) 
- Phương tiện: số lượng, chất lượng phương tiện, gắn thiết bị giám sát hành 

trình. 
- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe: số lượng, hạng giấy phép lái xe, tập 

huấn nghiệp vụ, thâm niên của lái xe khách có giường nằm hai tầng. 
- Đồng phục của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe. 
- Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải: địa điểm, diện tích. 
- Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện. 
- Giá cước: thực hiện các quy định có liên quan. 
b. Phương án kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng và xe du lịch. 
- Phạm vi hoạt động (nêu rõ hành trình hoạt động có cự ly từ 300 km trở lên 

hay dưới 300 km). 
- Phương tiện: số lượng, chất lượng, gắn thiết bị giám sát hành trình. 
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- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe: số lượng, hạng giấy phép lái xe, tập 
huấn nghiệp vụ. 

- Đồng phục của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe. 
- Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải: địa điểm, diện tích. 
- Các dịch vụ phục vụ hành khách đi xe. 
- Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện. 
- Giá cước: thực hiện các quy định có liên quan. 
c. Phương án kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi: 
- Màu sơn xe của đơn vị. 
- Vị trí gắn hộp đèn xe taxi, nội dung thông tin ghi phía ngoài xe: Số điện 

thoại, tên đơn vị vận tải. 
- Hệ thống điều hành: địa chỉ trung tâm điều hành, số lượng nhân viên điều 

hành, trang thiết bị liên lạc. 
- Lái xe taxi: số lượng, hạng giấy phép lái xe, chế độ tập huấn nghiệp vụ. 
- Đồng phục của lái xe. 
- Phương tiện: số lượng, chất lượng, gắn thiết bị giám sát hành trình. 
- Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện. 
- Giá cước: thực hiện các quy định có liên quan. 
2. Phương án kinh doanh vận tải hàng hóa 
- Loại hình kinh doanh vận tải (ghi rõ hình thức kinh doanh vận tải như: Vận 

tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, vận tải hàng hóa bằng xe taxi tải, vận tải hàng 
hóa thông thường…). 

- Phương tiện: số lượng, chất lượng, việc gắn thiết bị giám sát hành trình. 
- Phạm vi hoạt động (nêu rõ hành trình hoạt động có cự ly từ 300 km trở lên 

hay dưới 300 km) 
- Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện. 
- Lái xe: số lượng, hạng giấy phép lái xe, chế độ tập huấn nghiệp vụ. 
- Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải: địa điểm, diện tích. 

 
 Đại diện đơn vị kinh doanh vận tải

(Ký tên, đóng dấu) 
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