
    ỦY BAN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TỈNH AN GIANG       Độc lập - Tự do- Hạnh phúc  

  

    Số:  1058/QĐ-UBND    An Giang, ngày  12  tháng  5  năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố bổ sung danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Giao thông vận tải được giao tiếp nhận tại bộ phận một cửa  

cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 

5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên 

quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 

tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính 

phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 
1232 /VPUBND-TH ngày 20 thàng 3 năm 2020; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố bổ sung danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Giao thông vận tải được giao tiếp nhận tại bộ phận một cửa cấp 

huyện trên địa bàn tỉnh An Giang đã được công bố kèm theo Quyết định số 

2375/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
  Nơi nhận:                                                                                    
- Cục Kiểm soát TTHC – VPCP;  

- TT. HĐND tỉnh;   

- TT. UBND tỉnh;  

- Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh;   

- Các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;                                                                                       

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh,                                                                    

- Lưu: VT, TH.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông 

vận tải được giao tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  1058/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2020 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

 

 

Số 

TT 

Tên Thủ tục 

hành chính 

Cơ quan giải 

quyết 
Căn cứ pháp lý 

Thủ tục được 

công bố theo 

Quyết định 

1 
Cấp mới Giấy 

phép lái xe 

Sở Giao thông 

vận tải 

-Thông tư sổ 12/TT-

BGTVT ngày 15/4/2017 

của Bộ trường Bộ Giao 

thông vận tải quy định về 

đào tạo, sát hạch, cấp giấy 

phép lái xe cơ giới đường 

bộ.  

-Thông tư số 188/2016/TT-

BTC ngày 8/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài Chính 

quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí sát hạch lái xe; lệ 

phỉ cấp bằng, chứng chỉ 

hoạt động trên các phương 

tiện và lệ phí đăng ký, cấp 

biển xe máy chuyên dùng.   

Quyết định số 

2698/QĐ-UBND 

ngày 11/9/2017 

của UBND tỉnh 

An Giang 

2 
Cấp lại Giấy 

phép lái xe 
 

-Thông tư sổ 12/TT-

BGTVT ngày 15/4/2017 

của Bộ trường Bộ Giao 

thông vận tải quy định về 

đào tạo, sát hạch, cấp giấy 

phép lái xe cơ giới đường 

bộ.  

-Thông tư số 188/2016/TT-

BTC ngày 8/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài Chính 

quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí sát hạch lái xe; lệ 

phỉ cấp bằng, chứng chỉ 

Quyết định số 

2698/QĐ-UBND 

ngày 11/9/2017 

của UBND tỉnh 

An Giang 
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hoạt động trên các phương 

tiện và lệ phí đăng ký, cấp 

biển xe máy chuyên dùng.   

3 

Đổi Giấy phép 

lái xe do 

ngành Giao 

thông vận tải 

cấp 

 

-Thông tư sổ 12/TT-

BGTVT ngày 15/4/2017 

của Bộ trường Bộ Giao 

thông vận tải quy định về 

đào tạo, sát hạch, cấp giấy 

phép lái xe cơ giới đường 

bộ.  

-Thông tư số 188/2016/TT-

BTC ngày 8/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài Chính 

quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí sát hạch lái xe; lệ 

phỉ cấp bằng, chứng chỉ 

hoạt động trên các phương 

tiện và lệ phí đăng ký, cấp 

biển xe máy chuyên dùng.   

Quyết định số 

2698/QĐ-UBND 

ngày 11/9/2017 

của UBND tỉnh 

An Giang 

4 

Đổi Giấy phép 

lái xe do Bộ 

Quốc phòng 

cấp 

 

-Thông tư sổ 12/TT-

BGTVT ngày 15/4/2017 

của Bộ trường Bộ Giao 

thông vận tải quy định về 

đào tạo, sát hạch, cấp giấy 

phép lái xe cơ giới đường 

bộ.  

-Thông tư số 188/2016/TT-

BTC ngày 8/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài Chính 

quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí sát hạch lái xe; lệ 

phỉ cấp bằng, chứng chỉ 

hoạt động trên các phương 

tiện và lệ phí đăng ký, cấp 

biển xe máy chuyên dùng.   

Quyết định số 

2698/QĐ-UBND 

ngày 11/9/2017 

của UBND tỉnh 

An Giang 



4 

 

5 

Đổi Giấy phép 

lái xe do 

ngành Công 

an cấp 

 

-Thông tư sổ 12/TT-

BGTVT ngày 15/4/2017 

của Bộ trường Bộ Giao 

thông vận tải quy định về 

đào tạo, sát hạch, cấp giấy 

phép lái xe cơ giới đường 

bộ.  

-Thông tư số 188/2016/TT-

BTC ngày 8/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài Chính 

quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí sát hạch lái xe; lệ 

phỉ cấp bằng, chứng chỉ 

hoạt động trên các phương 

tiện và lệ phí đăng ký, cấp 

biển xe máy chuyên dùng.   

Quyết định số 

2698/QĐ-UBND 

ngày 11/9/2017 

của UBND tỉnh 

An Giang 

6 

Đồi Giấy phép 

lái xe hoặc 

bằng lái xe 

của nước 

ngoài cấp 

 

-Thông tư sổ 12/TT-

BGTVT ngày 15/4/2017 

của Bộ trường Bộ Giao 

thông vận tải quy định về 

đào tạo, sát hạch, cấp giấy 

phép lái xe cơ giới đường 

bộ.  

-Thông tư số 188/2016/TT-

BTC ngày 8/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài Chính 

quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí sát hạch lái xe; lệ 

phỉ cấp bằng, chứng chỉ 

hoạt động trên các phương 

tiện và lệ phí đăng ký, cấp 

biển xe máy chuyên dùng.   

Quyết định số 

2698/QĐ-UBND 

ngày 11/9/2017 

của UBND tỉnh 

An Giang 
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7 

Đồi Giấy phép 

lái hoặc bằng 

lái xe của 

nước ngoài 

cấp cho khách 

du lịch nước 

ngoài lái xe 

vào Viết Nam 

 

-Thông tư sổ 12/TT-

BGTVT ngày 15/4/2017 

của Bộ trường Bộ Giao 

thông vận tải quy định về 

đào tạo, sát hạch, cấp giấy 

phép lái xe cơ giới đường 

bộ.  

-Thông tư số 188/2016/TT-

BTC ngày 8/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài Chính 

quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí sát hạch lái xe; lệ 

phỉ cấp bằng, chứng chỉ 

hoạt động trên các phương 

tiện và lệ phí đăng ký, cấp 

biển xe máy chuyên dùng.   

Quyết định số 

2698/QĐ-UBND 

ngày 11/9/2017 

của UBND tỉnh 

An Giang 
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