Tên thủ tục:
Mã hồ sơ
Lĩnh vực

Thủ tục hành chính
Đăng ký, cấp biển số lần đầu mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp
huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
1.000781
Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Nội dung

Thủ tục

Đăng ký, cấp biển số lần đầu mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp
huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp biển số xe tại bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả trụ sở Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký. Kiểm
tra đối chiếu giấy tờ chủ xe, giấy khai đăng ký xe với các giấy tờ của xe. Sắp
xếp hồ sơ theo thứ tự: Giấy khai đăng ký xe, giấy tờ lệ phí trước bạ, giấy tờ
chuyển quyền sở hữu, giấy tờ nguồn gốc và các giấy tờ của xe liên quan đến
chủ xe (nếu có), đánh số thứ tự, thống kê, trích yếu tài liệu vào bìa hồ sơ.
Nếu hồ sơ đăng ký xe không đảm bảo thủ tục theo quy định thì hướng
dẫn cụ thể, đầy đủ một lần cho chủ xe hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Trường hợp chủ xe khai đăng ký xe trực tuyến trên Cổng dịch vụ công
Quốc gia: Dữ liệu điện tử giấy khai đăng ký xe trực tuyến sẽ được Cổng dịch
vụ công Quốc gia truyền về hệ thống đăng ký xe của Cục Cảnh sát giao
thông, hệ thống tự động ra thông báo cho chủ xe. Chủ xe mang xe, hồ sơ xe
đến cơ quan đăng ký xe để thực hiện đăng ký xe theo quy định. Các thông tin
trong Giấy khai đăng ký xe trực tuyến do chủ xe kê khai, bao gồm dữ liệu
Trình tự
điện tử về nguồn gốc xe (xe sản xuất, lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu),
thực hiện
dữ liệu điện tử về lệ phí trước bạ.
Bước 3:
a) Trực tiếp đối chiếu nội dung trong giấy khai đăng ký xe với thực tế
xe, gồm: Nhãn hiệu, loại xe, số máy, số khung, màu sơn, số chỗ ngồi, năm
sản xuất và các thông số kỹ thuật khác; kiểm tra toàn bộ, chi tiết hình dáng
kích thước, tổng thành khung, tổng thành máy của xe;
b) Chà số khung dán vào giấy khai đăng ký xe, đối chiếu số máy thực
tế so với bản chà số máy dán tại giấy khai đăng ký xe và ký xác nhận kiểm
tra lên bản chà số máy, số khung đó (một phần chữ ký trên bản chà, phần còn
lại trên giấy khai đăng ký xe); ghi rõ ngày, tháng, năm và họ, tên cán bộ kiểm
tra xe.
Bước 4: Nhập thông tin chủ xe, thông tin xe vào hệ thống đăng ký, quản
lý xe; cập nhật trạng thái: xe tạm nhập tái xuất, xe miễn thuế, xe được cơ
quan đăng ký giải quyết đóng lại số khung, số máy (nếu có), xe thế chấp
ngân hàng.

Bước 5: Hướng dẫn chủ xe kiểm tra thông tin: Chủ xe và xe, cấp biển
số ngẫu nhiên trên hệ thống đăng ký, quản lý xe theo quy định; ghi biển số
vào giấy khai đăng ký xe.
Bước 6: Cấp giấy hẹn cho chủ xe; trường hợp chủ xe có yêu cầu
chuyển chứng nhận đăng ký xe qua Bưu điện thì hướng dẫn chủ xe làm thủ
tục đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển phát chứng nhận đăng ký xe.
Bước 7: Thu lệ phí đăng ký xe theo quy định.
Bước 8: Trả biển số xe.
+ Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (số
Cách
02 Trần Hưng Đạo, TT Quảng Phú, huyện cư M’gar, Đắk Lắk.
thức thực
Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần
hiện
+ Nộp Giấy khai đăng ký xe điện tử trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến.
+ Thành phần hồ sơ:
a) Giấy khai đăng ký xe.
b) Giấy tờ chuyển quyền sở hữu của xe.
c) Giấy tờ lệ phí trước bạ.
d) Giấy tờ nguồn gốc của xe.
Thành
đ) Giấy tờ của chủ xe.
phần số
Khi cơ sở dữ liệu cơ quan đăng ký xe kết nối với cơ sở dữ liệu của các
lượng hồ
Bộ,ngành thì các giấy tờ nêu trên được thay thế bằng dữ liệu điện tử là căn
sơ
cứ để cấp đăng ký, biển số xe.
+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
Cấp ngay biển số sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ; cấp giấy
Thời hạn
chứng nhận đăng ký xe thì thời hạn hoàn thành thủ tục không quá 2 ngày làm
giải quyết
việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày
Đối tượng
16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng
thực hiện
ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Cơ quan
thực hiện
Kết quả
thực hiện
thủ tục
hành
chính

Công an huyện Công an huyện Čư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

Cấp biển số xe và giấy chứng nhận đăng ký xe.

Thu theo Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài
Lệ phí
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển số
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Tên mẫu
Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 01 ban hành kèm Thông tư số
đơn, mẫu 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy

tờ khai

Cơ sở
pháp lý

trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ).
+ Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày
13/11/2008).
+ Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ
Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao
thông cơ giới đường bộ.
+ Thông tư số 59/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ
Công an quy định công tác nghiệp vụ cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương
tiện giao thông cơ giới đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông.
+ Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển số
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Thủ tục hành chính
Tên thủ Đăng ký sang tên xe trong điểm đăng ký tại Công an cấp huyện nơi được
tục:
phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Mã hồ
sơ
Lĩnh
vực

1.000540
Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Nội dung

Thủ
tục

Đăng ký sang tên xe trong điểm đăng ký tại Công an cấp huyện nơi được
phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp biển số xe tại bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy.
Kiểm tra đối chiếu giấy tờ chủ xe, giấy khai đăng ký xe với các giấy tờ của xe.
Sắp xếp hồ sơ theo thứ tự: Giấy khai đăng ký xe, giấy tờ lệ phí trước bạ, giấy tờ
chuyển quyền sở hữu, giấy tờ nguồn gốc và các giấy tờ của xe liên quan đến chủ
xe (nếu có), đánh số thứ tự, thống kê, trích yếu tài liệu vào bìa hồ sơ.
Nếu hồ sơ đăng ký xe không đảm bảo thủ tục theo quy định thì hướng dẫn
cụ thể, đầy đủ một lần cho chủ xe hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Trình
tự
thực
hiện

Trường hợp chủ xe khai đăng ký xe trực tuyến trên Cổng dịch vụ công
Quốc gia. Dữ liệu điện tử giấy khai đăng ký xe trực tuyến sẽ được Cổng dịch vụ
công Quốc gia truyền về hệ thống đăng ký xe của Cục Cảnh sát giao thông, hệ
thống tự động ra thông báo cho chủ xe. Chủ xe mang xe, hồ sơ xe đến cơ quan
đăng ký xe để thực hiện đăng ký xe theo quy định. Các thông tin trong Giấy khai
đăng ký xe trực tuyến do chủ xe kê khai, bao gồm dữ liệu điện tử về nguồn gốc xe
(xe sản xuất, lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu), dữ liệu điện tử về lệ phí trước
bạ.
Bước 3:
a) Trực tiếp đối chiếu nội dung trong giấy khai đăng ký xe với thực tế xe,
gồm: Nhãn hiệu, loại xe, số máy, số khung, màu sơn, số chỗ ngồi và các thông số
kỹ thuật khác; kiểm tra toàn bộ, chi tiết hình dáng kích thước, tổng thành khung,
tổng thành máy của xe;
b) Chà số khung dán vào giấy khai đăng ký xe, đối chiếu số máy thực tế so
với bản chà số máy dán tại giấy khai đăng ký xe và ký xác nhận kiểm tra lên bản
chà số máy, số khung đó (một phần chữ ký trên bản chà, phần còn lại trên giấy

khai đăng ký xe); ghi rõ ngày, tháng, năm và họ, tên cán bộ kiểm tra xe.
Bước 4: Nhập thông tin chủ xe, thông tin xe vào hệ thống đăng ký, quản lý
xe; cập nhật trạng thái: xe tạm nhập tái xuất, xe miễn thuế, xe được cơ quan đăng
ký giải quyết đóng lại số khung, số máy (nếu có), xe thế chấp ngân hàng.
Bước 5: Hướng dẫn chủ xe kiểm tra thông tin: Chủ xe và xe, cấp biển số
ngẫu nhiên trên hệ thống đăng ký, quản lý xe theo quy định; ghi biển số vào giấy
khai đăng ký xe.
Bước 6: Cấp giấy hẹn cho chủ xe; trường hợp chủ xe có yêu cầu chuyển
chứng nhận đăng ký xe qua Bưu điện thì hướng dẫn chủ xe làm thủ tục đăng ký
sử dụng dịch vụ chuyển phát chứng nhận đăng ký xe.
Bước 7: Thu lệ phí đăng ký xe theo quy định.
Bước 8: Trả biển số xe.
Cách
thức
thực
hiện

+ Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Ủy ban
nhân dân huyện Čư M’gar (số 02 Trần Hưng Đạo, TT Quảng Phú, huyện Čư
M’gar, Đắk Lắk).
Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần
+ Nộp Giấy khai đăng ký xe điện tử trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến.
+ Thành phần hồ sơ:
a) Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu).
b) Giấy tờ lệ phí trước bạ.

Thành
phần
số
lượng
hồ sơ

c) Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe.
d) Giấy chứng nhận đăng ký xe.
đ) Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe (nếu có);
e) Giấy tờ của chủ xe.
Khi cơ sở dữ liệu cơ quan đăng ký xe kết nối với cơ sở dữ liệu của các Bộ,
ngành thì các giấy tờ nêu trên được thay thế bằng dữ liệu điện tử là căn cứ để cấp
đăng ký, biển số xe.
+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời
hạn
giải
quyết

Đăng ký sang tên thì giữ nguyên biển số cũ (trừ biển loại 3 số hoặc khác hệ
biển thì nộp lại biển số để đổi sang biển 5 số theo quy định); cấp giấy chứng nhận
đăng ký xe thì thời hạn hoàn thành thủ tục không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối
tượng
thực

Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày
16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký,

hiện
Cơ
quan
thực
hiện
Kết
quả
thực
hiện

biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Công an huyện Čư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

Cấp biển số xe và giấy chứng nhận đăng ký xe.

Thu theo Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài
Lệ phí chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển số
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Tên
mẫu
Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 01 ban hành kèm Thông tư số 58/2020/TTđơn, BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi
mẫu tờ đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
khai
+ Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).

Cơ sở
pháp
lý .

+ Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công
an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ
giới đường bộ.
+ Thông tư số 59/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công
an quy định công tác nghiệp vụ cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao
thông cơ giới đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông.
+ Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện
giao thông cơ giới đường bộ.

Thủ tục hành chính
Tên thủ tục: Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp huyện
nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Mã hồ sơ
1.0004176
Lĩnh vực
Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Nội dung
Thủ tục

Trình tự
thực hiện

Cách thức

Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp huyện
nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật, tại trụ sở Công an
huyện.
Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp biển số xe tại bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả. Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe kiểm tra đối
chiếu giấy tờ chủ xe theo quy định tại Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày
16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng
ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Nếu hồ sơ đăng ký xe không đảm bảo thủ tục theo quy định thì hướng
dẫn cụ thể, đầy đủ một lần cho chủ xe hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 3. Kiểm tra thực tế xe:
a) Trực tiếp đối chiếu nội dung trong giấy khai đăng ký xe với thực tế
xe, gồm: Nhãn hiệu, loại xe, số máy, số khung, màu sơn, số chỗ ngồi và các
thông số kỹ thuật khác; kiểm tra toàn bộ, chi tiết hình dáng kích thước, tổng
thành khung, tổng thành máy của xe;
b) Chà số khung dán vào giấy khai đăng ký xe, đối chiếu số máy thực
tế so với bản chà số máy dán tại giấy khai đăng ký xe và ký xác nhận kiểm
tra lên bản chà số máy, số khung đó (một phần chữ ký trên bản chà, phần còn
lại trên giấy khai đăng ký xe); ghi rõ ngày, tháng, năm và họ, tên cán bộ kiểm
tra xe.
Bước 4: Kiểm tra nhập thông tin chủ mới trên hệ thống đăng ký quản
lý xe; đối chiếu giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe, giấy tờ chuyển quyền
sở hữu, giấy tờ lệ phí trước bạ với dữ liệu đăng ký xe.
Bước 5: Hướng dẫn chủ xe kiểm tra thông tin, Cấp biển số xe trên hệ
thống đăng ký, quản lý xe, ghi biển số vào giấy khai đăng ký xe.
Bước 6: Cấp giấy hẹn cho chủ xe; trường hợp chủ xe có yêu cầu
chuyển chứng nhận đăng ký xe qua Bưu điện thì hướng dẫn chủ xe làm thủ
tục đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển phát chứng nhận đăng ký xe.
Bước 7: Thu lệ phí đăng ký xe theo quy định, trả giấy chứng nhận
đăng ký xe cho chủ xe.
+ Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Ủy

thực hiện

ban nhân dân huyện Čư M’gar (số 02 Trần Hưng Đạo, TT Quảng Phú,
huyện Čư M’gar, Đắk Lắk).
Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần
+ Thành phần hồ sơ:
a) Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu).
Thành phần
b) Giấy tờ lệ phí trước bạ.
số lượng hồ
c) Giấy tờ chuyển quyền sở hữu.
sơ
d) Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.
đ) Giấy tờ của chủ xe.
+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
Cấp ngay biển số sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ; cấp giấy chứng
Thời hạn
nhận đăng ký xe thì thời hạn hoàn thành thủ tục không quá 2 ngày làm việc,
giải quyết
kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng
Xe đã đăng ký từ điểm đăng ký khác chuyển đến.
thực hiện
Cơ quan
Công an huyện Čư M’gar, tỉnh Đắk Lắk
thực hiện
Kết quả
thực hiện
Cấp biển số xe, giấy chứng nhận đăng ký xe.
TTHC
Lệ phí

Thu theo Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển số
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Tên mẫu
Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số
đơn, mẫu tờ 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy
khai
trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ).
+ Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày
13/11/2008).

Cơ sở pháp
lý .

+ Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ
Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao
thông cơ giới đường bộ.
+ Thông tư số 59/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ
Công an quy định công tác nghiệp vụ cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương
tiện giao thông cơ giới đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông.
+ Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển số
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Thủ tục hành chính
Tên thủ tục: Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện nơi
được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Mã hồ sơ
1.004173
Lĩnh vực
Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Nội dung
Thủ tục

Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện nơi
được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trụ sở
Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy. Cán bộ
tiếp nhận kiểm tra giấy tờ của chủ xe, giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển
số xe (đối với trường hợp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe).
Trường hợp trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông nâng
cấp, chủ xe khai báo trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông
về cải tạo xe, thay đổi màu sơn, hệ thống tự động ra thông báo cho chủ xe.
Chủ xe mang xe, hồ sơ xe đến cơ quan đăng ký xe để thực hiện đăng ký xe
theo quy định.

Trình tự
thực hiện

Nếu hồ sơ đăng ký xe không đảm bảo thủ tục theo quy định thì hướng
dẫn cụ thể, đầy đủ một lần cho chủ xe hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Tiếp nhận giấy khai đăng ký xe có phê duyệt của lãnh đạo đơn
vị đồng ý cho thay đổi màu sơn hoặc xác nhận của cán bộ đăng ký xe đối với
khai báo xe cải tạo; kiểm tra thực tế của xe đối với xe cải tạo, thay đổi màu
sơn.
Bước 4: Thu giấy chứng nhận đăng ký xe (trường hợp đổi chứng nhận
đăng ký xe), biển số xe (trường hợp đổi biển số xe).
Bước 5: Tìm kiếm xe trên hệ thống đăng ký, quản lý, kiểm tra đối
chiếu kê khai của chủ xe. Hồ sơ đăng ký xe đầy đủ theo quy định: Cấp giấy
hẹn cho chủ xe theo quy định.
Bước 6: Thu lệ phí cấp đăng ký, biển số xe theo quy định.
Bước 7: Thu giấy hẹn, trả giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho
chủ xe.

Cách
+ Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Ủy
thức thực ban nhân dân huyện Čư M’gar (số 02 Trần Hưng Đạo, TT Quảng Phú,
hiện
huyện Čư M’gar, Đắk Lắk).

Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần
+ Nộp Giấy khai đăng ký xe điện tử trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến.
+ Thành phần hồ sơ:
Thành
phần số
lượng hồ
sơ

a) Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu).
b) Giấy tờ của chủ xe.
c) Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe (trường hợp đổi lại đăng ký
xe) hoặc nộp lại biển số (trường hợp đổi lại biển số xe).
+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

+ Cấp ngay biển số sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Trường hợp phải
chờ sản xuất biển số thì thời gian cấp, đổi lại không quá 7 ngày làm việc kể,
Thời hạn từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
giải quyết
+ Đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe thì thời gian hoàn thành không
quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng
Xe đã đăng ký tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô
thực hiện tô, xe gắn máy
Cơ quan
thực hiện
Kết quả
thực hiện
thủ tục
hành
chính
Lệ phí
Tên mẫu
đơn, mẫu
tờ khai

Công an huyện Công an huyện Čư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

Cấp biển số xe, giấy chứng nhận đăng ký xe.
Thu theo Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển số
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 01 ban hành kèm theoThông tư số
58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy
trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ).
+ Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày
13/11/2008).

Cơ sở
pháp lý .

+ Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ
Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao
thông cơ giới đường bộ.
+ Thông tư số 59/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ

Công an quy định công tác nghiệp vụ cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương
tiện giao thông cơ giới đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông.
+ Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển số
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Thủ tục hành chính
Tên thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện
nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Mã hồ sơ
Lĩnh vực

1.004170
Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Nội dung

Thủ tục

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xetại Công an cấp
huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trụ sở
Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

Trình tự
thực hiện

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra giấy tờ của chủ xe, giấy khai đăng
ký xe và lập 02 bản thông báo ghi rõ họ tên, địa chỉ chủ xe, biển số xe, số máy,
số khung, nhãn hiệu, số loại, loại xe (01 bản niêm yết công khai tại trụ sở, 01 bản
lưu trong hồ sơ xe).
Nếu hồ sơ đăng ký xe không đảm bảo thủ tục theo quy định thì hướng
dẫn cụ thể, đầy đủ một lần cho chủ xe hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 4: Tìm kiếm xe trên hệ thống đăng ký, quản lý, kiểm tra đối chiếu
kê khai của chủ xe. Hồ sơ đăng ký xe đầy đủ theo quy định: Cấp giấy hẹn cho
chủ xe theo quy định.
Bước 5: Thu lệ phí cấp đăng ký, biển số xe theo quy định.
Bước 6: Thu giấy hẹn, trả giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho chủ
xe.

+Trực tiếp tại trụ sở Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô
Cách
tô, xe gắn máy. Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7
thức
+ Nộp Giấy khai đăng ký xe điện tử trên Cổng dịch vụ công trực tuyến
thực hiện
(sau khi triển khai)
+ Thành phần hồ sơ:
Thành
phần số
lượng hồ
sơ

a) Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu).
b) Giấy tờ của chủ xe.
c) Giấy chứng nhận đăng ký xe (trừ trường hợp cấp lại giấy chứng nhận
đăng ký xe bị mất).

Khi cơ sở dữ liệu cơ quan đăng ký xe kết nối với cơ sở dữ liệu của các
Bộ, ngành thì các giấy tờ nêu trên được thay thế bằng dữ liệu điện tử là căn cứ
để cấp đăng ký, biển số xe.
+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
Thời hạn
Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe bị mất thì niêm yết
giải
công khai, thông báo việc mất giấy chứng nhận đăng ký xe, sau 30 ngày nếu
quyết
không có khiếu nại, tố cáo thì giải quyết cấp lại.
Đối
Xe đã đăng ký tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe
tượng
gắn máy
thực hiện
Cơ quan
Công an huyện Công an huyện Čư M’gar, tỉnh Đắk Lắk
thực hiện
Kết quả
thực hiện
thủ tục
Cấp biển số xe, giấy chứng nhận đăng ký xe.
hành
chính
Lệ phí

Thu theo Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển số
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Tên mẫu
Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 01 ban hành kèm Thông tư số
đơn,
58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy
mẫu tờ trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới
khai
đường bộ).
+ Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày
13/11/2008).

Cơ sở
pháp lý .

+ Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ
Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao
thông cơ giới đường bộ.
+ Thông tư số 59/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ
Công an quy định công tác nghiệp vụ cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương
tiện giao thông cơ giới đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông.
+ Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển số
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Thủ tục hành chính
Tên thủ tục: Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký xe
Mã hồ sơ
Lĩnh vực

2.001751
Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Nội dung

Thủ tục

Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký xe
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trụ sở
Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký xe.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra giấy tờ của chủ xe, Giấy khai đăng ký
xe, giấy tờ theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày
16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng
Trình tự ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
thực hiện
Nếu hồ sơ đăng ký xe không đảm bảo thủ tục theo quy định thì hướng
dẫn cụ thể, đầy đủ một lần cho chủ xe hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Hướng dẫn chủ xe kiểm tra thông tin, cấp biển số tạm thời trên
hệ thống đăng ký, quản lý xe, ghi biển số vào giấy khai đăng ký xe.
Bước 4: Thu lệ phí đăng ký xe theo quy định, trả giấy chứng nhận đăng
ký xe tạm thời cho chủ xe.
Cách
thức
thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký xe.
Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7.
+ Thành phần hồ sơ:

Thành
a) Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu).
phần số
b) Hồ sơ theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 58/2020/TT-BCA,
lượng hồ
ngày 16/6/2020 của Bộ Công an.
sơ
+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
Thời hạn
Cấp ngay biển số tạm thời và giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời sau
giải
khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ;
quyết
Đối
Các loại xe mô tô phải đăng ký tạm thời theo quy định tại Điều 12
tượng
Thông tư số 58/2020/TT-BCA, ngày 16/6/2020 của Bộ Công an.
thực hiện

Cơ quan
thực hiện
Kết quả
thực hiện
thủ tục
hành
chính
Lệ phí

Công an huyện Công an huyện Čư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

Cấp biển số tạm thời và giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời.

Thu theo Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển số
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Tên mẫu
Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số
đơn,
Thông
tư
số
58/2020/TT-BCA,
ngày
16/6/2020
của
Bộ
mẫu tờ
Công an).
khai
+ Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày
13/11/2008).

Cơ sở
pháp lý .

+ Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ
Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao
thông cơ giới đường bộ.
+ Thông tư số 59/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ
Công an quy định công tác nghiệp vụ cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương
tiện giao thông cơ giới đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông.
+ Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển số
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Thủ tục hành chính
Tên thủ tục: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe mô tô
Mã hồ sơ
Lĩnh vực

1.004084
Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Nội dung
Thủ tục

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe mô tô
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trụ
sở Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký xe.
Bước 3: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận thông tin (biển số xe và
chủ xe) do chủ xe hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền cung cấp hoặc
thông tin khai báo trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao
thông; nhận giấy chứng nhận đăng ký và biển số xe.
Đối với xe sang tên chuyển quyền sở hữu: Kiểm tra, đối chiếu
chứng từ chuyển quyền sở hữu xe đối với trường hợp thu hồi đăng ký, biển
số xe để làm thủ tục đăng ký sang tên xe.

Trình tự
thực hiện

Nếu hồ sơ đăng ký xe không đảm bảo thủ tục theo quy định thì
hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần cho chủ xe hoàn thiện hồ sơ theo quy
định.
Bước 4: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe.
Trường hợp xe bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe
hoặc mất cả giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe, chủ xe phải có:
Đơn trình bày rõ lý do bị mất. Lập 02 bản thông báo mất giấy chứng nhận
đăng ký, biển số xe, ghi rõ họ tên, địa chỉ chủ xe, số máy, số khung, nhãn
hiệu, loại xe (01 bản niêm yết công khai tại trụ sở, 01 bản lưu trong hồ sơ
xe); thông báo trên hệ thống đăng ký, quản lý xe. Sau 30 ngày nếu không
có khiếu nại, tố cáo thì giải quyết thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển
số xe.
Bước 5: Nhập thông tin trên hệ thống và in giấy chứng nhận thu hồi
đăng ký, biển số xe
Bước 6: Trả giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe cho chủ
xe.

Cách thức
thực hiện

+ Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính
Ủy ban nhân dân huyện Čư M’gar (số 02 Trần Hưng Đạo, TT Quảng Phú,
huyện Čư M’gar, Đắk Lắk).

Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần
+ Thành phần hồ sơ:
a) Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.
Thành
Trường hợp xe bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe
phần số
hoặc mất cả giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe, chủ xe phải có:
lượng hồ sơ Đơn trình bày rõ lý do bị mất.
b) Giấy tờ của người làm thủ tục.
+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
Không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Thời hạn
giải quyết
Đối tượng
thực hiện
Cơ quan
thực hiện
Kết quả
thực hiện
thủ tục
hành chính
Lệ phí

Trường hợp giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bị mất thì niêm
yết công khai, thông báo việc mất giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe,
sau 30 ngày nếu không có khiếu nại, tố cáo thì giải quyết thu hồi giấy
chứng nhận đăng ký, biển số xe.
Các loại xe đã đăng ký.
Công an huyện Công an huyện Čư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

Cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.
Không thu lệ phí.
+ Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày
13/11/2008).

+ Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ
Cơ sở pháp Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao
lý .
thông cơ giới đường bộ.
+ Thông tư số 59/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ
Công an quy định công tác nghiệp vụ cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương
tiện giao thông cơ giới đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông.

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

Mẫu số 01
Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2020/TT-BCA
Ngày 16/6/2020 của Bộ Công an

GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ XE (Vehicle registation declaration)
A. PHẦN CHỦ XE TỰ KÊ KHAI(self declaration vehicle owner’s)

Tên chủ xe ............................................................................................................. Năm sinh: ............................................
Địa chỉ ......................................................................................................................................................................................
Số CCCD/CMND/Hộ chiếu của chủ xe
cấp ngày………/……./……….. tại ........................................................................................................................................
Số CCCD/CMND/Hộ chiếu của người làm thủ tục
cấp ngày………/……./……….. tại ........................................................................................................................................
Điện thoại của chủ xe

Email: ................................................................

Điện thoại của người làm thủ tục

Email:..........................................................

Số hóa đơn điện tử

mã số thuế

Mã hồ sơ khai lệ phí trước bạ

Cơ quan cấp: ................................................

Số tờ khai hải quan điện tử

Cơ quan cấp: ................................................

Số seri Phiếu KTCLXX

Cơ quan cấp: ................................................
cấp ngày..…/.…./………. tại ............................

Số giấy phép kinh doanh vận tải
Số máy 1 (Engine N0):
Số máy 2 (Engine N0):
Số khung (Chassis N0):

Nơi dán bản chà số máy (Đăng ký tạm thời, đổi, cấp lại đăng ký, biển số không phải dán)

Loại xe:

Màu sơn:

Nhãn hiệu:

Số loại:

Đăng ký mới

Đăng ký sang tên

Đăng ký tạm thời

Đổi lại, cấp lại đăng ký xe

Lý do.........................................................................................................................

Đổi lại, cấp lại biển số xe

Lý do.........................................................................................................................

Tôi xin cam đoan về nội dung khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các
chứng từ trong hồ sơ xe (I swear on the content declaration is correct and complexly responsible before
law for the vehicle documents in the file).
Cư M’gar ,ngày(date)………tháng……..năm20….
CHỦ XE (Owner’s full name)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là xe cơ quan)
(Sinature, write full name…)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN CẤP ĐỔI
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE
Kính gửi: Công an huyện Čư M’gar, tỉnh Đắk Lắk
………………………………………………………………………...
Tôi tên: …………………………………………..
Sinh năm: ………………………………………..
HKTT : ……………………………………….., huyện Čư M’gar, tỉnh Đắk Lắk
Số CMND/CCCD: ……..………………………………………………………
Ngày cấp: …………………………. nơi cấp: Đắk Lắk
Tôi có chiếc xe mô tô đặc điểm như sau:
Biển kiểm soát: …………………
Nhãn hiệu: ……………………..
Số loại: ……………………………
Số máy: ………………………….. Số khung: …………………………
Tôi trình bày lý do cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe như sau:
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Đề nghị Công an huyện Cư Mgar cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe cho tôi.
Tôi xin cam đoan chiếc xe nói trên không phải xe trộm cắp hoặc tranh chấp, khiến
kiện và những nội dung trình bày như trên là đúng sự thật, nếu gian dối tôi xin hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
Xác nhận của
Công an xã/thị trấn

Čư M’gar, ngày tháng năm 2021
Người làm đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN ĐỔI MÀU SƠN XE
Kính gửi: Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk
Tôi tên: ……………………………………………………………………
Sinh ngày ………………………………………………………………….
Số CMND/CCCD: ……….……………..… cấp ngày …..……….. nơi cấp:
…………………..
Hộ khẩu thường trú: …….………………., huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk
Là chủ xe mô tô Biển kiểm soát: …………………………………………
Số máy: ………………………….. Số khung: ……………………………
Nhãn hiệu: ………………………..Số loại: ………………………………
Lý do xin đổi màu sơn: ………….……………………………………….
…………………………………………………………………………….
Nay tôi đổi màu sơn từ màu sơn: …………………Sang màu sơn:……….………….
Ngoài thay đổi màu sơn, tôi không thay đổi bất cứ chi tiết nào của xe.
Rất mong Công an huyện tạo điều kiện, tôi xin chân thành cảm ơn./.
Cư M’gar, ngày …. tháng …… năm 2021
Người viết đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN CẤP ĐỔI BIỂN SỐ XE
Kính gửi: Công an huyện Čư M’gar, tỉnh Đắk Lắk
………………………………………………………………………...
Tôi tên: …………………………………………..
Sinh năm: ………………………………………..
HKTT : ……………………………………….., huyện Čư M’gar, tỉnh Đắk Lắk
Số CMND/CCCD: ……..………………………………………………………
Ngày cấp: …………………………. nơi cấp: Đắk Lắk
Tôi có chiếc xe mô tô đặc điểm như sau:
Biển kiểm soát: …………………
Nhãn hiệu: ……………………..
Số loại: ……………………………
Số máy: …………………………..
Số khung: …………………………
Tôi trình bày lý do cấp đổi biển số xe như sau:
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Đề nghị Công an huyện Cư Mgar cấp đổi biển số xe cho tôi. Tôi xin cam đoan chiếc
xe nói trên không phải xe trộm cắp hoặc tranh chấp, khiến kiện và những nội dung trình
bày như trên là đúng sự thật, nếu gian dối tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp
luật./.
Xác nhận của
Công an xã/thị trấn

Čư M’gar, ngày tháng năm 2021
Người làm đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN CẤP LẠI
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE
Kính gửi: Công an huyện Čư M’gar, tỉnh Đắk Lắk
………………………………………………………………………...
Tôi tên: …………………………………………..
Sinh năm: ………………………………………..
HKTT : ……………………………………….., huyện Čư M’gar, tỉnh Đắk Lắk
Số CMND/CCCD: ……..………………………………………………………
Ngày cấp: …………………………. nơi cấp: Đắk Lắk
Tôi có chiếc xe mô tô đặc điểm như sau:
Biển kiểm soát: …………………
Nhãn hiệu: ……………………..
Số loại: ……………………………
Số máy: …………………………..
Số khung: …………………………
Tôi trình bày lý do cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe như sau:
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Đề nghị Công an huyện Cư Mgar cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe cho tôi. Tôi
xin cam đoan chiếc xe nói trên không phải xe trộm cắp hoặc tranh chấp, khiến kiện và
những nội dung trình bày như trên là đúng sự thật, nếu gian dối tôi xin hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật./.
Xác nhận của
Công an xã/thị trấn

Čư M’gar, ngày tháng năm 2021
Người làm đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN CẤP LẠI
BIỂN SỐ XE MÔ TÔ
Kính gửi: Công an huyện Čư M’gar, tỉnh Đắk Lắk
………………………………………………………………………...
Tôi tên: …………………………………………..
Sinh năm: ………………………………………..
HKTT : ……………………………………….., huyện Čư M’gar, tỉnh Đắk Lắk
Số CMND/CCCD: ……..………………………………………………………
Ngày cấp: …………………………. nơi cấp: Đắk Lắk
Tôi có chiếc xe mô tô đặc điểm như sau:
Biển kiểm soát: …………………
Nhãn hiệu: ……………………..
Số loại: ……………………………
Số máy: …………………………..
Số khung: …………………………
Tôi trình bày lý do cấp lại biển số xe như sau:
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Đề nghị Công an huyện Cư Mgar cấp lại biển số xe cho tôi. Tôi xin cam đoan chiếc
xe nói trên không phải xe trộm cắp hoặc tranh chấp, khiến kiện và những nội dung trình
bày như trên là đúng sự thật, nếu gian dối tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp
luật./.
Xác nhận của
Công an xã/thị trấn

Čư M’gar, ngày tháng năm 2021
Người làm đơn

