Thông tin t 1/1/2022, CSGT bt u pht li i xe không chính ch khin nhiu ngi dân hoang mang, lo
s b CSGT x pht nu i xe mn.
Trao i vi PV Báo CAND, Trung tá Lê c Trình, Phó Trng phòng CSGT Công an tnh Bình Phc
cho bit, thi gian va qua Phòng CSGT nhn c nhiu phn ánh ca ngi dân v thông tin xe không
chính ch. Có ngi hi CSGT rng "tôi mua xe và ng tên xe nhng v và con tôi i thì sao, có b x pht
không?".
Nguyên nhân là do thông tin ng ti trên mng cha chính xác, dn n vic ngi dân hiu sai. "Không
có t nào trong các vn bn quy nh gi là xe chính ch, không có quy nh nào x pht ngi dân i xe
không chính ch, không có quy nh nào là anh phi iu khin xe ca anh. Mà ch x pht khi không
chuyn quyn s hu khi mua, bán, cho, tng,… Mà x pht còn phi xác minh xem có úng hay
không ch có phi mun pht là pht âu", Trung tá Lê c Trình cho bit.
Theo Ngh nh 100/2019/N-CP ca Chính ph, các cá nhân, t chc s b x pht khi: Không làm th tc
ng ký sang tên xe ( chuyn tên ch xe trong Giy ng ký xe sang tên ca mình) trong vòng 30
ngày k t khi c chuyn giao xe khi mua, c cho, c tng, c phân b, c iu chuyn, c tha k tài sn là xe
mô tô, xe gn máy, các loi xe tng t xe mô tô; xe ôtô, máy kéo, xe máy chuyên dùng, các loi
xe tng t xe ôtô.
Theo quy nh, vic x pht xe không chính ch là qua công tác iu tra, gii quyt v tai nn giao thông
và qua công tác ng ký xe. Khi ó, nu phát hin xe ã mua bán, sang nhng nhng vn cha làm th
tc sang tên thì s ra quyt nh x pht.
Trên thc t, vic ch s hu xe không làm th tc sang tên chính ch s d gp ri ro khi xy ra tai nn hoc
có hành vi vi phm pháp lut khác liên quan ti chic xe. C quan chc nng s cn c vào ngi ng tên s
hu phng tin tin hành xác minh v trách nhim, nên trong nhiu trng hp, ngi ng tên ch s hu
phng tin s gp phi rc ri không áng có. Do vy, không b x pht và tránh các rc ri v sau, ch s hu
xe không nên xem nh vic thc hin th tc chuyn quyn s hu xe, nht là xe mô tô, xe gn máy.
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