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ng ký, cp bin s mô tô, xe gn máy ti Công an cp huyn ni c phân cp
ng ký mô tô, xe gn máy
Bc 1: Chun b h s theo quy nh ca pháp lut.
Bc 2: Np h s ngh ng ký, cp bin s xe ti b phn tip nhn và tr kt qu tr s
Công an cp huyn c phân cp ng ký mô tô, xe gn máy hoc im ng ký xe ca
Công an cp huyn.
Cán b tip nhn h s:
Kim tra giy t ca ch xe, hng dn ch xe vit Giy khai ng ký xe theo mu quy
nh;
Kim tra thc t xe;
Trc tip i chiu ni dung trong Giy khai ng ký xe vi thc t ca xe v nhãn hiu,
loi xe, s máy, s khung, màu sn và các thông s k thut khác ca xe;
Cà s máy, s khung và ký è lên bn cà s máy, s khung, ghi rõ h, tên ca
cán b làm nhim v kim tra thc t ca xe, ngày, tháng, nm kim tra xe.
Kim tra h s ng ký xe và cp bin s xe.
Tip nhn h s ng ký xe; kim tra, i chiu giy t ca ch xe, giy khai ng ký xe vi
các giy t ca xe (chng t chuyn quyn s hu xe, l phí trc b và chng t ngun gc
xe) theo quy nh.
Nu h s ng ký xe cha y theo quy nh thì hng dn cho ch xe hoàn thin h s
theo quy nh.
Trng hp h s ng ký xe y theo quy nh: Cp giy hn cho ch xe; Thu l phí ng
ký xe; Tr bin s xe.
Bc 3: Thu giy hn, tr giy chng nhn ng ký xe cho ch xe và hng dn ch xe n
c quan bo him mua bo him trách nhim dân s ca ch xe c gii theo quy nh.
Trc tip ti tr s Công an cp huyn c phân cp ng ký mô tô, xe gn máy hoc
im ng ký xe ca Công an cp huyn. Thi gian: Th 2, th 3, th 4, th 5, th 6,
sáng th 7 (theo quy nh ca Th tng Chính ph).
+ Thành phn h s:
a) Giy khai ng ký xe (theo mu).
b) Chng t chuyn quyn s hu ca xe.
c) Chng t l phí trc b.
d) Chng t ngun gc ca xe.
) Giy t ca ch xe.
+ S lng h s: 01 (mt) b.
Cp ngay bin s sau khi tip nhn h s ng ký xe hp l; Giy chng nhn ng ký xe
thì thi hn hoàn thành th tc không quá 2 ngày làm vic, k t ngày nhn h s
hp l.
Mô tô, xe gn máy, xe máy in và các loi xe có kt cu tng t xe nêu trên ca
c quan, t chc, cá nhân trong nc có tr s hoc c trú ti a phng mình (tr các
loi mô tô ca c quan, t chc, cá nhân quy nh ng ký ti Phòng Cnh sát giao
thông và Cc Cnh sát giao thông).
Công an cp huyn c phân cp ng ký mô tô, xe gn máy.

C quan thc hin th tc
hành chính
Kt qu thc hin th tc hành Cp bin s xe và giy chng nhn ng ký mô tô, xe gn máy
chính
Thu theo Thông t 127/2013/TT-BTC, ngày 06/9/2013 ca B Tài chính
L phí (nu có)
quy nh ch thu, np, qun lý và s dng l phí cp giy ng ký và bin s phng tin

giao thông c gii ng b. C th:
- Tr giá xe t 15.000.000 ng tr xung: 200.000 ng.
- Tr giá xe trên 15.000.000 n 40.000.000 ng: 400.000 ng.
- Tr giá xe trên 40.000.000 ng: 800.000 ng.
- Riêng xe máy 3 bánh chuyên dùng cho ngi tàn tt: 50.000 ng.
Tên mu n, mu t khai (nu Giy khai ng ký xe (mu s 02 ban hành kèm theo Thông t s 15/2014/TTcó)
BCA ngày 04/4/2014 ca B Công an).
+ Lut Giao thông ng b (Lut s 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).
+ Thông t s 37/2010/TT-BCA, ngày 12/10/2010 ca B Công an quy nh
quy trình ng ký xe.
+ Thông t s 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 ca B Công an quy nh v
ng ký xe.
Cn c pháp lý ca th tc
+ Thông t 127/2013/TT-BTC, ngày 06/9/2013 ca B Tài chính quy nh ch
hành chính
thu, np, qun lý và s dng l phí cp giy ng ký và bin s phng tin giao thông
c gii ng b.
+ Thông t s 53/2015/TT-BTC, ngày 21/4/2015 ca B Tài chính sa i, b
sung Thông t 127/2013/TT-BTC, ngày 06/9/2013 ca B Tài chính quy
nh ch thu, np, qun lý và s dng l phí cp giy ng ký và bin s phng tin giao
thông c gii ng b.

