
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ TRONG 

LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày  02 tháng 6 năm 2022  của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH (08 TTHC) 
 

Số 

TT 
Tên TTHC 

Thời hạn giải  

quyết theo quy định 
Địa điểm thực hiện Cách thức thực hiện Căn cứ pháp lý 

1 

Gia hạn thời gian lưu hành 

tại Việt Nam cho phương 

tiện của các nước thực hiện 

các Hiệp định khung 

ASEAN về vận tải đường 

bộ qua biên giới 

02 ngày 

làm việc 

 

 

 

- Cơ quan tiếp nhận và trả 

kết quả: Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lạng 

Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, 

phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Giao 

thông vận tải Lạng Sơn. Địa 

chỉ: số 12 đường Hùng Vương, 

phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

 

 

 

 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh. 

- Không tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả qua hệ thống bưu chính 

công ích. 

 

 

 

 

Nghị định số 

119/2021/NĐ-CP 

ngày 24/12/2021 của 

Chính phủ quy định 

về trình tự, thủ tục 

cấp, cấp lại, thu hồi 

giấy phép vận tải 

đường bộ qua biên 

giới 

 

 

 

 

 

2 

Bổ sung, thay thế phương 

tiện khai thác tuyến vận 

tải hành khách cố định 

giữa Việt Nam, Lào và 

Campuchia 

02 ngày 

làm việc 

- Tiếp nhận hồ sơ qua hệ thống 

dịch vụ công trực tuyến tại địa 

chỉ: http//qlvtquocte.mt.gov.vn. 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh. 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

qua hệ thống bưu chính công ích. 

 



2 

Số 

TT 
Tên TTHC 

Thời hạn giải  

quyết theo quy định 
Địa điểm thực hiện Cách thức thực hiện Căn cứ pháp lý 

3 

Ngừng khai thác tuyến, 

ngừng phương tiện hoạt 

động trên tuyến vận tải 

hành khách cố định giữa 

Việt Nam, Lào và 

Campuchia 

02 ngày 

làm việc 

 

- Cơ quan tiếp nhận và trả 

kết quả: Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lạng 

Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, 

phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Giao 

thông vận tải Lạng Sơn. Địa 

chỉ: số 12 đường Hùng Vương, 

phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

 

 

- Tiếp nhận hồ sơ qua hệ thống 

dịch vụ công trực tuyến tại địa 

chỉ: http//qlvtquocte.mt.gov.vn. 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh. 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

qua hệ thống bưu chính công ích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghị định số 

119/2021/NĐ-CP 

ngày 24/12/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Điều chỉnh tần suất chạy 

xe trên tuyến Việt Nam, 

Lào và Campuchia 

02 ngày 

làm việc 

5 

Cấp lại Giấy phép liên vận 

giữa Việt Nam và 

Campuchia 

02 ngày 

làm việc 

 

6 

Ngừng hoạt động tuyến, 

ngừng hoạt động của 

phương tiện khai thác 

tuyến vận tải hành khách 

định kỳ giữa Việt Nam và 

Trung Quốc 

02 ngày 

làm việc 

- Cơ quan tiếp nhận và trả 

kết quả: Trạm Quản lý vận tải 

cửa khẩu, Sở Giao thông vận 

tải. Địa chỉ: Toà nhà cửa khẩu 

Quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Lạng Sơn. 

Địa chỉ: số 12 đường Hùng 

Vương, Phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng Sơn.  

 

- Tiếp nhận hồ sơ qua hệ thống 

dịch vụ công trực tuyến tại địa 

chỉ: http//qlvtquocte.mt.gov.vn. 

- Tiếp nhận và trả kết quả trực 

tiếp tại: Trạm Quản lý vận tải 

cửa khẩu, Sở Giao thông vận 

tải Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

qua hệ thống bưu chính công ích. 

- Không thực hiện tại Bộ phận 

một cửa. 



3 

Số 

TT 
Tên TTHC 

Thời hạn giải  

quyết theo quy định 
Địa điểm thực hiện Cách thức thực hiện Căn cứ pháp lý 

7 

Cấp Giấy phép vận tải 

đường bộ quốc tế giữa Việt 

Nam và Lào 

02 ngày 

làm việc 

Cơ quan tiếp nhận và trả kết 
quả: Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa 
chỉ: phố Dã Tượng, phường 
Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, 
tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Giao 
thông vận tải Lạng Sơn. Địa 
chỉ: số 12 đường Hùng Vương, 
phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ qua hệ thống 

dịch vụ công trực tuyến tại địa 

chỉ: http//qlvtquocte.mt.gov.vn. 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh. 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

qua hệ thống bưu chính công ích. 

 

 

Nghị định số 

119/2021/NĐ-CP 

ngày 24/12/2021 

8 

Cấp lại Giấy phép vận tải 

đường bộ quốc tế giữa Việt 

Nam và Lào 

02 ngày 

làm việc 

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (16 TTHC) 
 

Số 

TT 

Mã số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực hiện 
Cách thức 

 thực hiện 

Tên VBQPPL 
quy định nội dung 
sửa đổi, bổ sung Theo quy định Sau cắt giảm 

1 
1.002046.000

.00.00.H37 

Gia hạn thời gian 

lưu hành tại Việt 

Nam cho phương 

tiện của các nước 

thực hiện Hiệp định 

GMS 

02 ngày 

làm việc 
 

- Cơ quan tiếp nhận và 
trả kết quả: Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công tỉnh Lạng Sơn. Địa 
chỉ: phố Dã Tượng, 
phường Chi Lăng, thành 
phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn. 
- Cơ quan thực hiện: 
Sở Giao thông vận tải 
Lạng Sơn. Địa chỉ: số 12 
đường Hùng Vương, 
phường Chi Lăng, thành 
phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh. 

- Không tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết 

quả qua hệ thống 

bưu chính công 

ích. 

Nghị định số 

119/2021/NĐ-CP 

ngày 24/12/2021  



4 

Số 

TT 

Mã số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực hiện 
Cách thức 

 thực hiện 

Tên VBQPPL 
quy định nội dung 
sửa đổi, bổ sung Theo quy định Sau cắt giảm 

2 
1.001737.000

.00.00.H37 

Gia hạn thời gian 

lưu hành tại Việt 

Nam cho phương 

tiện của Trung Quốc  

02 ngày 

làm việc 
 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Trạm Quản 

lý vận tải cửa khẩu, Sở 

Giao thông vận tải. Địa 

chỉ: Toà nhà cửa khẩu 

Quốc tế Hữu Nghị, Lạng 

Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: 
Sở Giao thông vận tải 

tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: 

số 12 đường Hùng 

Vương, phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng 

Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp tại: Trạm 

Quản lý vận tải 

cửa khẩu, Sở 

Giao thông vận 

tải Lạng Sơn. 

- Không thực hiện 

tại Bộ phận một 

cửa. 

- Không tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết 

quả qua hệ thống 

bưu chính công 

ích. 

Nghị định số 

119/2021/NĐ-CP 

ngày 24/12/2021 

 
3 

1.001577.000

.00.00.H37 

Gia hạn thời gian 

lưu hành tại Việt 

Nam cho phương 

tiện của Campuchia 

02 ngày 

làm việc 
 

- Cơ quan tiếp nhận và 
trả kết quả: Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công tỉnh Lạng Sơn. Địa 
chỉ: phố Dã Tượng, 
phường Chi Lăng, thành 
phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn. 
- Cơ quan thực hiện: 
Sở Giao thông vận tải 
Lạng Sơn. Địa chỉ: số 12 
đường Hùng Vương, 
phường Chi Lăng, thành 
phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh. 

- Không tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết 

quả qua hệ thống 

bưu chính công 

ích. 

4 
1.002286.000

.00.00.H37 

Gia hạn thời gian 

lưu hành tại Việt 

Nam cho phương 

tiện của Lào, 

Campuchia 

02 ngày 

làm việc 
 



5 

Số 

TT 

Mã số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực hiện 
Cách thức 

 thực hiện 

Tên VBQPPL 
quy định nội dung 
sửa đổi, bổ sung Theo quy định Sau cắt giảm 

5 
1.002268.000

.00.00.H37 

Đăng ký khai thác 

tuyến vận tải hành 

khách cố định giữa 

Việt Nam, Lào và 

Campuchia 

02 ngày 

làm việc 
 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn. Địa 

chỉ: phố Dã Tượng, 

phường Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: 
Sở Giao thông vận tải 

Lạng Sơn. Địa chỉ: số 12 

đường Hùng Vương, 

phường Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua hệ thống dịch 

vụ công trực tuyến 

tại địa chỉ: 

http//qlvtquocte.

mt.gov.vn. 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả tại 

TTPVHC công tỉnh. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

hệ thống bưu chính 

công ích. 

Nghị định số 

119/2021/NĐ-CP 

ngày 24/12/2021 

6 
1.002063.000

.00.00.H37 

Gia hạn thời gian 

lưu hành tại Việt 

Nam cho phương 

tiện của Lào  

02 ngày 

làm việc 
 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả tại 

TTPVHCC tỉnh. 

- Không tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả 

qua hệ thống bưu 

chính công ích. 



6 

Số 

TT 

Mã số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực hiện 
Cách thức 

 thực hiện 

Tên VBQPPL 
quy định nội dung 
sửa đổi, bổ sung Theo quy định Sau cắt giảm 

7 
1.002357.000

.00.00.H37 

Cấp lại Giấy phép 

vận tải đường bộ 

quốc tế giữa Việt 

Nam - Trung Quốc: 

loại A, B, C; loại F, 

G từ lần thứ 2 trở đi 

trong năm cho 

phương tiện của Việt 

Nam  

02 ngày 

làm việc 
 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Trạm Quản 

lý vận tải cửa khẩu, Sở 

Giao thông vận tải. Địa 

chỉ: Toà nhà cửa khẩu 

Quốc tế Hữu Nghị, Lạng 

Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: 
Sở Giao thông vận tải 

tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: 

số 12 đường Hùng 

Vương, Phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng 

Sơn. 

 

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua hệ thống dịch 

vụ công trực tuyến 

tại địa chỉ: 

http//qlvtquocte.

mt.gov.vn. 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả trực tiếp 

tại: Trạm Quản lý 

vận tải cửa khẩu; 

Sở Giao thông vận 

tải Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

hệ thống bưu chính 

công ích. 

- Không thực hiện 

tại Bộ phận một 

cửa. 

Nghị định số 

119/2021/NĐ-CP 

ngày 24/12/2021 

8 
1.002334.000

.00.00.H37 

Đăng ký khai thác 

tuyến vận tải hành 

khách định kỳ giữa 

Việt Nam và Trung 

Quốc 

02 ngày 

làm việc 
 

9 
1.002325.000

.00.00.H37 

Bổ sung, thay thế 

phương tiện khai 

thác tuyến vận tải 

hành khách định kỳ 

giữa Việt Nam và 

Trung Quốc 

02 ngày 

làm việc 
 



7 

Số 

TT 

Mã số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực hiện 
Cách thức 

 thực hiện 

Tên VBQPPL 
quy định nội dung 
sửa đổi, bổ sung Theo quy định Sau cắt giảm 

10 
1.002856.000

.00.00.H37 

Cấp Giấy phép liên 

vận giữa Việt Nam 

và Lào 

02 ngày 

làm việc 
 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn. Địa 

chỉ: phố Dã Tượng, 

phường Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: 
Sở Giao thông vận tải 

Lạng Sơn. Địa chỉ: số 12 

đường Hùng Vương, 

phường Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

 

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua hệ thống dịch 

vụ công trực tuyến 

tại địa chỉ: 

http//qlvtquocte.

mt.gov.vn. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

hệ thống bưu chính 

công ích. 

Nghị định số 

119/2021/NĐ-CP 

ngày 24/12/2021 

11 
1.002852.000

.00.00.H37 

Cấp lại Giấy phép 

liên vận giữa Việt 

Nam và Lào 

02 ngày 

làm việc 
 

12 
1.001023.000

.00.00.H37 

Cấp Giấy phép liên 

vận giữa Việt Nam 

và Campuchia 

02 ngày 

làm việc 
 

13 
1.002877.000

.00.00.H37 

Cấp Giấy phép liên 

vận giữa Việt Nam, 

Lào và Campuchia 

02 ngày 

làm việc 
 

14 
1.002869.000

.00.00.H37 

Cấp lại Giấy phép 

liên vận giữa Việt 

Nam, Lào và 

Campuchia 

 

02 ngày 

làm việc 

 

 

 



8 

Số 

TT 

Mã số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực hiện 
Cách thức 

 thực hiện 

Tên VBQPPL 
quy định nội dung 
sửa đổi, bổ sung Theo quy định Sau cắt giảm 

15 
2.001963.000

.00.00.H37 

Chấp thuận xây 

dựng cùng thời điểm 

với cấp giấy phép thi 

công xây dựng công 

trình thiết yếu trong 

phạm vi bảo vệ kết 

cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ của 

quốc lộ, đường bộ 

cao tốc đang khai 

thác thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Giao 

thông vận tải 

04 ngày làm việc 
kể từ khi nhận đủ 

hồ sơ theo quy 

định (không tính 

thời gian kiểm tra 

hiện trường) đối 

với chấp thuận 

xây dựng cùng 

thời điểm với cấp 

giấy phép thi 

công xây dựng 

công trình điện từ 

35 kv trở xuống 

có tổng chiều dài 

nhỏ hơn 01 km 

xây dựng trong 

phạm vi bảo vệ 

kết cấu hạ tầng 

giao thông đường 

bộ.  

- 10 ngày làm việc: 

Trường hợp phải 

kiểm tra hiện trường 

(ngoài  trường 

 hợp nêu trên) 

 

 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn. Địa 

chỉ: phố Dã Tượng, 

phường Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: 
Sở Giao thông vận tải 

Lạng Sơn. Địa chỉ: số 12 

đường Hùng Vương, 

phường Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

 

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua hệ thống dịch 

vụ công trực tuyến 

tại địa chỉ: 

http//dichvucong.l

angson.gov.vn. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

hệ thống bưu chính 

công ích. 

Thông tư số  

39/2021/TT-BGTVT  

ngày 31/12/2021 

sửa đổi, bổ sung  

một số điều của 

Thông tư số 

50/2015/TT-BGTVT 

ngày 23/9/2015 của  

Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải 

hướng dẫn thực 

hiện một số điều 

của Nghị định  

số11/2010/NĐ-CP 

ngày 24/02/2010 

của Chính phủ  
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Số 

TT 

Mã số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực hiện 
Cách thức 

 thực hiện 

Tên VBQPPL 
quy định nội dung 
sửa đổi, bổ sung Theo quy định Sau cắt giảm 

16 
2.001915.000

.00.00.H37 

Gia hạn chấp thuận 

xây dựng công trình 

thiết yếu, chấp thuận 

xây dựng cùng thời 

điểm với cấp giấy 

phép thi công xây 

dựng công trình thiết 

yếu trong phạm vi 

bảo vệ kết cấu 

hạtầng giao thông 

đường bộ của quốc 

lộ, đường bộ cao tốc 

đang khai thác thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Giao thông vận 

tải 

05 ngày 

làm việc 

03 ngày làm 

việc (Quyết 

định số 

2279/QĐ-

UBND ngày 

06/11/2020) 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn. Địa 

chỉ: Phố Dã Tượng, 

phường Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: 
Sở Giao thông vận tải 

Lạng Sơn. Địa chỉ: số 12 

đường Hùng Vương, 

phường Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

 

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua hệ thống dịch 

vụ công trực tuyến 

tại địa chỉ: 

http//dichvucong.l

angson.gov.vn. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

hệ thống bưu chính 

công ích. 

Thông tư số  

39/2021/TT-BGTVT 

ngày 31/12/2021 

sửa đổi, bổ sung  

một số điều của 

Thông tư   số 

50/2015/TT-BGTVT 

ngày 23/9/2015 của  

Bộ  trưởng Bộ giao 

thông vân tải 

hướng dẫn thực 

hiện một số điều 

của Nghị định  

số11/2010/NĐ-CP 

ngày 24/02/2010  
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C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH ĐƯỢC THAY THẾ (02 TTHC) 

 

Số 

TT 

 

Số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

được thay thế 

Tên TTHC 

thay thế 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm  

thực hiện 

Cách thức 

 thực hiện 

Tên VBQPPL quy 

định nội dung thay 

thế 
Theo quy 

định 
Đã cắt 

giảm 

1 

 

 

 

 

 

2.001034.000.

00.00.H37 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp Giấy phép loại 

A, E hoặc giấy phép 

loại B, C, F, G lần 

đầu trong năm 

 

 

Cấp Giấy phép 

vận tải đường bộ 

quốc tế giữa Việt 

Nam - Trung 

Quốc: loại A, B, 

C; loại F, G từ 

lần thứ 2 trở đi 

trong năm cho 

phương tiện của 

Việt Nam 

02 ngày 

làm việc  

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Trạm Quản 

lý vận tải cửa 

khẩu, Sở Giao 

thông vận tải. 

Địa chỉ: Toà nhà 

cửa khẩu Quốc tế 

Hữu Nghị, Lạng 

Sơn. 

  - Cơ quan thực 

hiện: Sở Giao 

thông vận tải tỉnh 

Lạng Sơn. Địa chỉ: 

số 12 Đường Hùng 

Vương, Phường 

Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua hệ thống dịch 

vụ công trực 

tuyến tại địa chỉ: 

http//qlvtquocte.

mt.gov.vn. 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả trực tiếp 

tại: Trạm Quản lý 

vận tải cửa khẩu, 

Sở Giao thông 

vận tải Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

hệ thống bưu 

chính công ích. 

- Không thực hiện 

tại Bộ phận một 

cửa. 

Nghị định số 

119/2021/NĐ-CP 

ngày 24/12/2021 

 

2 
1.005035.000.

00.00.H37 

Cấp Giấy phép loại B,  

C, F, G từ lần thứ 2 trở 

đi trong năm 

02 ngày 

làm việc 
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D. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ (04 TTHC) 

 

__________________________ 

 

Số  

TT 

Mã số hồ sở 

TTHC 
Tên TTHC 

Số thứ tự tại Quyết định 

của Chủ tịch UBND tỉnh 
Tên VBQPPL quy định 

việc bãi bỏ TTHC 

1 
1.002426.000.

00.00.H37 

Cấp giấy phép vận tải cho xe công 

vụ 

Số thứ tự 15 tiểu Mục II Mục A 

tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Quyết định số 2094/QĐ-UBND 

ngày 15/10/2020 

Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 

24/12/2021 của Chính phủ quy định về trình 

tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận 

tải đường bộ qua biên giới 

2 

 

1.002817.000.0

0.00.H37 

Cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc 

tế GMS cho phương tiện của các 

doanh nghiệp, hợp tác xã 

Số thứ tự 26 tiểu Mục II Mục A 

tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Quyết định số 2094/QĐ-UBND 

ngày 15/10/2020  

3 

 

1.002805.000.0

0.00.H37 

Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ 

quốc tế GMS cho phương tiện của 

các doanh nghiệp, hợp tác xã 

Số thứ tự 27 tiểu Mục II Mục A 

tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Quyết định số 2094/QĐ-UBND 

ngày 15/10/2020 

 

4 
2.001921.00

0.00.00.H37 

Chấp thuận xây dựng công trình 

thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết 

cấu hạ tầng giao thông đường bộ của 

quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai 

thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Giao thông vận tải 

Số thứ tự 63 tiểu Mục II Mục A 

tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Quyết định số 2094/QĐ-UBND 

ngày 15/10/2020 

Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ giao thông 

vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 

23/9/2015 về hướng dẫn thực hiện một số 

điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-

CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy 

định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-50-2015-tt-bgtvt-huong-dan-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-tri-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-291880.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-101495.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-101495.aspx
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