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THÔNG TƢ 
Sửa đổi, bổ sung môṭ số điều của Thông tƣ số 43/2017/TT-BCA ngày 20 tháng 10 năm 2017 

của Bộ trƣởng Bộ Công an quy định về trình tự cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về 
an ninh, trật tự và sát hạch, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; Thông tƣ số 45/2017/TT-BCA 

ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trƣởng Bộ Công an quy định về trình tự đăng ký mẫu con 
dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con 
dấu; Thông tƣ số 58/2020/TT-BCA ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Bộ trƣởng Bộ Công an quy 

định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ; Thông 
tƣ số 65/2020/TT-BCA ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ trƣởng Bộ Công an quy định nhiệm 
vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính 
về giao thông đƣờng bộ của Cảnh sát giao thông; Thông tƣ số 68/2020/TT-BCA ngày 19 tháng 

6 năm 2020 của Bộ trƣởng Bộ Công an quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi 
phạm hành chính của Cảnh sát đƣờng thủy; Thông tƣ số 73/2021/TT-BCA ngày 29 tháng 6 năm 
2021 của Bộ trƣởng Bộ Công an quy điṇh về mẫu hô ̣chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu 

liên quan 
_____________ 

 
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 
tháng 6 năm 2014;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 
tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 
11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; 
giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng; 

Căn cứ Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định 
điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; 

Căn cứ Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản lý 
và sử dụng con dấu; 

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 của liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghi ̣điṇh số 76/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi 
tiết đối tươṇg, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành; 

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về việc thực 
hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định 
về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử 
dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi 
phạm hành chính; 



 

 

Căn cứ Nghi ̣đi ̣ nh số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy điṇh 
chức năng, nhiêṃ vu,̣ quyền haṇ và cơ cấu tổ chức của Bô ̣Công an; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; 

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư sửa đổi , bổ sung môṭ số điều của Thông tư số 
43/2017/TT-BCA ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự cấp, thu 
hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và sát hạch, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; 
Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về 
trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản 
lý và sử dụng con dấu; Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16 tháng 6 năm 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 65/2020/TT-BCA ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định nhiệm 
vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao 
thông đường bộ của Cảnh sát giao thông; Thông tư số 68/2020/TT-BCA ngày 19 tháng 6 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của 
Cảnh sát đường thủy ; Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 
Công an quy điṇh về mẫu hô ̣chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan . 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung môṭ số điều của Thông tƣ số 43/2017/TT-BCA ngày 20 tháng 10 
năm 2017 của Bộ trƣởng Bộ Công an quy định về trình tự cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện về an ninh, trật tự và sát hạch, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ nhƣ sau: 

1. Sƣ̉a đổi khoản 1 Điều 3 nhƣ sau: 

“1. Khi tiếp nhận hồ sơ của cơ sở kinh doanh đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về 
an ninh, trật tự theo quy định tại Điều 19, Điều 20, Điều 21 và Điều 22 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, 
cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra thông tin, thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện: 

a) Trƣờng hợp tiếp nhận trực tiếp: 

 Nếu hồ sơ đầy đủ thì ghi biên nhận vào Giấy biên nhận hồ sơ theo mẫu ĐK1a ban hành kèm 
theo Thông tƣ số 42/2017/TT-BCA ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trƣởng Bộ Công an quy định chi 
tiết một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định điều kiện về an 
ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện (sau đây viết gọn là Thông tƣ 
số 42/2017/TT-BCA) và giao trực tiếp cho ngƣời đến nộp hồ sơ; 

Nếu hồ sơ chƣa đầy đủ thì ghi hƣớng dẫn vào Phiếu hƣớng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu 
ĐK2 ban hành kèm theo Thông tƣ số 42/2017/TT-BCA và giao trực tiếp cho ngƣời đến nộp hồ sơ. 
Sau khi cơ sở kinh doanh đã hoàn thiện hồ sơ thì trả giấy biên nhận hồ sơ theo mẫu ĐK1a ban hành 
kèm theo Thông tƣ số 42/2017/TT-BCA; 

Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận hồ sơ, đồng thời phải nêu rõ lý do cho 
ngƣời nộp hồ sơ hoặc gửi Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện theo mẫu ĐK3 ban hành kèm 
theo Thông tƣ số 42/2017/TT-BCA khi cơ sở kinh doanh có yêu cầu. 

b) Trƣờng hợp tiếp nhận qua dịch vụ bƣu chính công ích: 

Nếu hồ sơ đầy đủ thì gửi Giấy biên nhận hồ sơ theo mẫu ĐK1a ban hành kèm theo Thông tƣ 
số 42/2017/TT-BCA qua giao liên của đơn vị hoặc dịch vụ bƣu chính công ích đến cơ sở kinh doanh; 

Nếu hồ sơ chƣa đầy đủ thì gửi Phiếu hƣớng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu ĐK2 ban hành 
kèm theo Thông tƣ số 42/2017/TT-BCA qua đƣờng giao liên của đơn vị hoặc dịch vụ bƣu chính công 
ích đến cơ sở kinh doanh. Sau khi cơ sở kinh doanh đã hoàn thiện hồ sơ thì gửi giấy biên nhận hồ sơ 
theo mẫu ĐK1a ban hành kèm theo Thông tƣ số 42/2017/TT-BCA; 

Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì gửi Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện theo mẫu 
ĐK3 ban hành kèm theo Thông tƣ số 42/2017/TT-BCA qua giao liên của đơn vị hoặc dịch vụ bƣu 
chính công ích đến cơ sở kinh doanh. 

c) Trƣờng hợp tiếp nhận qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công 
an: 

Nếu hồ sơ đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận gửi bản điện tử Giấy biên nhận hồ sơ theo mẫu ĐK1b 
ban hành kèm theo Thông tƣ số 42/2017/TT-BCA qua tài khoản của cơ sở kinh doanh trên cổng dịch 
vụ công hoặc địa chỉ thƣ điện tử (nếu có).  



 

 

Trƣờng hợp hồ sơ có tài liệu chƣa đƣợc ký số hoặc là bản sao điện tử chƣa đƣợc chứng 
thực, ghi nhận tính pháp lý thì cán bộ tiếp nhận ghi hƣớng dẫn vào Giấy biên nhận hồ sơ và đề nghị 
cơ sở kinh doanh gửi bản giấy của các thành phần hồ sơ nêu trên qua dịch vụ bƣu chính hoặc gửi lại 
bản điện tử hợp lệ qua cổng dịch vụ công trƣớc khi trả kết quả. 

Nếu hồ sơ chƣa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận ghi hƣớng dẫn vào Phiếu hƣớng dẫn hoàn thiện 
hồ sơ theo mẫu ĐK2 ban hành kèm theo Thông tƣ số 42/2017/TT-BCA và gửi qua tài khoản của cơ sở 
kinh doanh trên cổng dịch vụ công hoặc địa chỉ thƣ điện tử (nếu có). Sau khi cơ sở kinh doanh đã 
hoàn thiện hồ sơ thì gửi giấy biên nhận hồ sơ theo mẫu ĐK1a ban hành kèm theo Thông tƣ số 
42/2017/TT-BCA qua tài khoản của cơ sở kinh doanh trên cổng dịch vụ công và địa chỉ thƣ điện tử 
(nếu có); 

Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì cán bộ tiếp nhận gửi Thông báo về việc hồ sơ không đủ 
điều kiện theo mẫu ĐK3 ban hành kèm theo Thông tƣ số 42/2017/TT-BCA qua tài khoản của cơ sở 
kinh doanh trên cổng dịch vụ công hoặc địa chỉ thƣ điện tử (nếu có).”. 

2. Chỉnh lý cụm từ “theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều này” tại khoản 2 Điều 3 
thành “theo quy định tại khoản 1 Điều này.”. 

3.  Sƣ̉a đổi khoản 2 Điều 5 nhƣ sau: 

“ 2. Trƣờng hợp trả kết quả qua dịch vụ bƣu chính công ích 

a) Đối với hồ sơ tiếp nhận qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ 
Công an: 

Cán bộ tiếp nhận gửi thông báo cho cơ sở kinh doanh về số tiền phí thẩm định cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự phải nộp và thời hạn nộp tiền qua tài khoản của cơ sở 
kinh doanh trên cổng dịch vụ công và địa chỉ thƣ điện tử (nếu có). Trƣờng hợp cơ sở kinh doanh 
chọn hình thức nộp tiền qua cổng dịch vụ công thì thực hiện theo hƣớng dẫn trên cổng dịch vụ công. 

Sau khi cơ sở kinh doanh hoàn thành nộp phí thẩm định, cán bộ đƣợc giao trả Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự gửi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ sở 
kinh doanh qua dịch vụ bƣu chính công ích (phí dịch vụ bƣu chính công ích do cơ sở kinh doanh chi 
trả). 

b) Đối với hồ sơ nhận trực tiếp hoặc nhận qua dịch vụ bƣu chính: 

 Cán bộ đƣợc giao trả Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự có trách nhiệm 
chuyển Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và biên lai thu phí thẩm định cho cơ sở kinh 
doanh qua dịch vụ bƣu chính công ích sau khi đã nhận đƣợc tiền phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (phí dịch vụ bƣu chính công ích do cơ sở kinh 
doanh chi trả).”. 

4. Sửa đổi Điều 11 nhƣ sau: 

“Điều 11. Trách nhiệm thi hành 

1. Cục trƣởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội có trách nhiệm hƣớng dẫn, 
kiểm tra, đôn đốc thực hiện Thông tƣ này. 

2. Thủ trƣởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ƣơng và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tƣ này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vƣớng mắc, Công an các đơn vị, địa phƣơng và 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát Quản lý hành 
chính về trật tự xã hội) để hƣớng dẫn thực hiện./.”. 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 45/2017/TT-BCA ngày 20 tháng 10 
năm 2017 của Bô ̣trƣởng Bộ Công an quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và 
hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu 

1. Sửa đổi Điều 4 nhƣ sau: 

“Điều 4. Tiếp nhận, thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ 

1. Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký mẫu con dấu của các cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nƣớc 
quy định tại các điều 13, 14, 15, 16 và Điều 17 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu (sau đây viết gọn là Nghị định số 99/2016/NĐ-



 

 

CP), cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra thông tin, thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ và 
thực hiện: 

Trƣờng hợp hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, ghi đầy đủ nội dung thông tin tại Giấy biên 
nhận hồ sơ (theo Mẫu CD1 ban hành kèm theo Thông tƣ này). 

Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ thì hƣớng dẫn cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nƣớc hoàn 
thiện hồ sơ và ghi đầy đủ nội dung thông tin quy định tại  Phiếu hƣớng dẫn hoàn thiện hồ sơ 
(theo Mẫu CD2 ban hành kèm theo Thông tƣ này). 

Trƣờng hợp hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP 
thì không tiếp nhận hồ sơ và nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ; trƣờng hợp có yêu cầu trả lời bằng 
văn bản thì có thông báo về việc từ chối giải quyết hồ sơ (theo Mẫu CD3 ban hành kèm theo Thông 
tƣ này). 

2. Thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ: 

Trƣờng hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bƣu chính công ích: Cán bộ tiếp nhận giao 
trực tiếp Giấy biên nhận hồ sơ hoặc Phiếu hƣớng dẫn hoàn thiện hồ sơ hoặc Thông báo về việc từ 
chối giải quyết hồ sơ cho ngƣời đƣợc cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nƣớc cử đến liên hệ nộp hồ 
sơ hoặc gửi qua dịch vụ bƣu chính công ích; 

Trƣờng hợp nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công 
an: Cán bộ tiếp nhận gửi Giấy biên nhận hồ sơ hoặc Phiếu hƣớng dẫn hoàn thiện hồ sơ hoặc Thông 
báo về việc từ chối giải quyết hồ sơ cho cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nƣớc qua tài khoản của cơ 
quan, tổ chức, chức danh nhà nƣớc trên cổng dịch vụ công hoặc địa chỉ thƣ điện tử (nếu có). 

 Đối với hồ sơ đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu; đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu 
con dấu; giao nộp con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu: Cán bộ tiếp nhận thông báo 
cho cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nƣớc về việc chuyển con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu 
con dấu đã đƣợc cấp trƣớc đó (chuyển trực tiếp hoặc qua dịch vụ bƣu chính công ích) cho cơ quan 
đăng ký mẫu con dấu để thực hiện đăng ký lại hoặc thu hồi theo quy định.  

3. Một số trƣờng hợp cụ thể 

a) Trƣờng hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bƣu chính công ích đối với thủ tục đổi, 
cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu. Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, cán bộ xử lý hồ sơ 
kiểm tra, đối chiếu con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu và thực hiện nhƣ sau: 

Trƣờng hợp mẫu con dấu chƣa bị biến dạng, còn rõ nét, đúng theo mẫu thì tiếp nhận con 
dấu và thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này và điểm b khoản 1, khoản 2, khoản 3 
Điều 7 Thông tƣ này. Sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ trả lại con 
dấu cho cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nƣớc để sử dụng; 

Trƣờng hợp mẫu con dấu đã bị biến dạng, mòn, hỏng, thay đổi chất liệu, không đúng theo 
mẫu quy định thì hƣớng dẫn cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nƣớc thực hiện thủ tục đăng ký lại 
mẫu con dấu theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP. 

b) Trƣờng hợp nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công 
an đối với thủ tục đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu:  

Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu do cơ 
quan, tổ chức chuyển đến, cán bộ xử lý, tiếp nhận hồ sơ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này và 
tiến hành kiểm tra, đối chiếu: 

Trƣờng hợp mẫu con dấu chƣa bị biến dạng, còn rõ nét, đúng theo mẫu thì tiếp nhận con 
dấu và thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Thông tƣ này. Sau khi 
hoàn thành các thủ tục theo quy định, cán bộ xử lý hồ sơ trả lại con dấu cho cơ quan, tổ chức, chức 
danh nhà nƣớc để tiếp tục sử dụng; 

Trƣờng hợp mẫu con dấu đã bị biến dạng, mòn, hỏng, thay đổi chất liệu, không đúng theo 
mẫu quy định thì hƣớng dẫn cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nƣớc thực hiện thủ tục đăng ký lại 
mẫu con dấu theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP. 

c) Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký mẫu con dấu đối với con dấu đƣợc mang từ nƣớc ngoài vào 
Việt Nam để sử dụng thì kiểm tra nội dung mẫu con dấu và thực hiện: 



 

 

Trƣờng hợp mẫu con dấu phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 
99/2016/NĐ-CP thì tiếp nhận con dấu và thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này; 

Trƣờng hợp mẫu con dấu không phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 
99/2016/NĐ-CP thì không tiếp nhận hồ sơ và nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ. 

d) Trƣờng hợp hồ sơ đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu do cơ quan, tổ chức, chức danh nhà 
nƣớc bị mất con dấu thì thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này và khoản 1 Điều 11 
Thông tƣ này trƣớc khi trả kết quả giải quyết đăng ký lại mẫu con dấu.”. 

2. Sửa đổi Điều 9 nhƣ sau: 

“Điều 9. Trả kết quả giải quyết thủ tục về con dấu  

Cán bộ trả kết quả giải quyết thủ tục về con dấu căn cứ hình thức tƣơng ứng đã nộp hồ sơ 
trƣớc đó hoặc theo lựa chọn của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nƣớc đề nghị giải quyết thủ tục về con 
dấu thực hiện việc trả kết quả nhƣ sau: 

1. Trả kết quả trực tiếp: Kiểm tra Giấy biên nhận hồ sơ; đối chiếu thẻ Căn cƣớc công dân 
hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của ngƣời đƣợc cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nƣớc 
cử đến nhận kết quả; giấy giới thiệu hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật. 

a) Đối với hồ sơ đăng ký mẫu con dấu mới, đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi, đăng ký 
thêm con dấu, đăng ký lại mẫu con dấu do cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nƣớc bị mất con dấu, 
đăng ký mẫu con dấu do tổ chức nƣớc ngoài mang con dấu vào Việt Nam để sử dụng: Trả con dấu 
và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu; đề nghị ngƣời nhận kết quả ký giao, nhận theo nội dung 
thông tin quy định tại Sổ giao, nhận con dấu mới. 

b) Đối với hồ sơ đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu do con dấu bị biến dạng, mòn, hỏng, thay 
đổi chất liệu, không đúng theo mẫu quy định hoặc cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nƣớc có sự thay 
đổi về tổ chức, đổi tên: Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu; thu hồi con dấu đã đƣợc cấp 
trƣớc đó theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tƣ này; trả Giấy chứng nhận thu hồi con dấu; trả 
con dấu mới; trả Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu; đề nghị ngƣời nhận kết quả ký giao, nhận 
theo nội dung thông tin tại Sổ giao, nhận con dấu mới và Sổ giao, nhận con dấu thu hồi. 

c) Đối với hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu: Thu hồi Giấy chứng 
nhận đăng ký mẫu con dấu đã đƣợc cấp trƣớc đó; trả Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu. 

d) Đối với hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu: Trả Giấy chứng 
nhận đăng ký mẫu con dấu. 

2. Trả kết quả qua dịch vụ bƣu chính công ích: 

a) Đối với hồ sơ đăng ký mẫu con dấu quy định tại điểm a khoản 1 Điều này: Cán bộ trả kết 
quả tiến hành niêm phong và bàn giao con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu, Phiếu giao 
nhận bƣu phẩm cho nhân viên bƣu chính thuộc đơn vị dịch vụ bƣu chính công ích. Yêu cầu nhân 
viên bƣu chính ký giao, nhận theo nội dung thông tin quy định tại Phiếu giao nhận bƣu phẩm, Sổ 
giao, nhận con dấu mới và đề nghị ngƣời nhận của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nƣớc ký xác 
nhận vào Phiếu giao nhận bƣu phẩm, chuyển lại cho cán bộ trả kết quả để lƣu hồ sơ theo quy định. 

b) Đối với hồ sơ đăng ký mẫu con dấu quy định tại điểm b khoản 1 Điều này: Cán bộ trả kết 
quả thu hồi con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu đã đƣợc cấp trƣớc đó do cơ quan, tổ 
chức, chức danh nhà nƣớc chuyển giao; tiến hành niêm phong và bàn giao con dấu mới, Giấy chứng 
nhận thu hồi con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu mới, Phiếu giao nhận bƣu phẩm cho 
nhân viên bƣu chính thuộc đơn vị dịch vụ bƣu chính công ích. Yêu cầu nhân viên bƣu chính ký giao, 
nhận theo nội dung thông tin quy định tại Phiếu giao nhận bƣu phẩm, Sổ giao, nhận con dấu mới và 
đề nghị ngƣời nhận của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nƣớc ký xác nhận vào Phiếu giao nhận 
bƣu phẩm, chuyển lại cho cán bộ trả kết quả để lƣu hồ sơ theo quy định. 

c) Đối với hồ sơ đăng ký mẫu con dấu quy định tại điểm c khoản 1 Điều này: Cán bộ trả kết 
quả thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu đã đƣợc cấp trƣớc đó do cơ quan, tổ chức, chức 
danh nhà nƣớc chuyển giao; tiến hành niêm phong và bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con 
dấu mới, Phiếu giao nhận bƣu phẩm cho nhân viên bƣu chính thuộc đơn vị dịch vụ bƣu chính công 
ích. Yêu cầu nhân viên bƣu chính ký giao, nhận theo nội dung thông tin quy định tại Phiếu giao nhận 
bƣu phẩm, đề nghị ngƣời nhận của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nƣớc ký xác nhận vào Phiếu 
giao nhận bƣu phẩm, chuyển lại cho cán bộ trả kết quả để lƣu hồ sơ theo quy định. 



 

 

d) Đối với hồ sơ đăng ký mẫu con dấu quy định tại điểm d khoản 1 Điều này: Cán bộ trả kết 
quả tiến hành niêm phong và bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu mới, Phiếu giao nhận 
bƣu phẩm cho nhân viên bƣu chính thuộc đơn vị dịch vụ bƣu chính công ích. Yêu cầu nhân viên bƣu 
chính ký tại Phiếu giao nhận bƣu phẩm và đề nghị ngƣời nhận của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà 
nƣớc ký xác nhận vào Phiếu giao nhận bƣu phẩm, chuyển lại cho cán bộ trả kết quả để lƣu hồ sơ 
theo quy định. 

đ) Cơ quan đăng ký mẫu con dấu gửi thông báo qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng 
Dịch vụ công Bộ Công an hoặc thƣ điện tử (nếu có) về việc đã bàn giao con dấu, Giấy chứng nhận 
đăng ký mẫu con dấu cho đơn vị dịch vụ bƣu chính công ích và đề nghị cơ quan, tổ chức, chức danh 
nhà nƣớc sau khi nhận kết quả gửi xác nhận qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ 
công Bộ Công an hoặc thƣ điện tử (nếu có) để cơ quan đăng ký mẫu con dấu biết.”. 

3. Bổ sung điểm g sau điểm e khoản 1 Điều 10 nhƣ sau: 

“g) Trƣờng hợp cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nƣớc lựa chọn trả kết quả qua dịch vụ bƣu 
chính công ích: Cán bộ trả kết quả tiến hành niêm phong và bàn giao Giấy chứng nhận thu hồi con 
dấu, Phiếu giao nhận bƣu phẩm cho nhân viên bƣu chính thuộc đơn vị dịch vụ bƣu chính công ích. 
Yêu cầu nhân viên bƣu chính ký giao nhận tại Phiếu giao nhận bƣu phẩm và đề nghị ngƣời nhận của 
cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nƣớc ký xác nhận vào Phiếu giao nhận bƣu phẩm, chuyển lại cho 
cán bộ trả kết quả để lƣu hồ sơ theo quy định.”. 

4. Sửa đổi điểm c khoản 5 Điều 14 nhƣ sau: 

“c) Kinh phí in các biểu mẫu quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này đƣợc sử dụng từ nguồn 
kinh phí thƣờng xuyên của Bộ Công an cấp cho Công an các đơn vị, địa phƣơng. Hằng năm, Công 
an các đơn vị, địa phƣơng lập dự trù số lƣợng biểu mẫu cần in và dự toán kinh phí in biểu mẫu gửi 
Cục Kế hoạch và tài chính để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an.”. 

5. Sửa đổi Điều 16 nhƣ sau: 

“Điều 16. Trách nhiệm thi hành 

1. Cục trƣởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có trách nhiệm hƣớng dẫn, 
kiểm tra, đôn đốc thực hiện Thông tƣ này. 

2. Thủ trƣởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ƣơng và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tƣ này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vƣớng mắc, Công an các đơn vị, địa phƣơng và 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội) để hƣớng dẫn thực hiện./.”. 

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 58/2020/TT-BCA ngày 16 tháng 6 
năm 2020 của Bộ trƣởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phƣơng 
tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ (sau đây viết gọn là Thông tƣ số 58/2020/TT-BCA) 

1. Sửa đổi khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 3 

a) Sửa đổi khoản 4 Điều 3 nhƣ sau: 

“4. Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông đƣờng bộ - đƣờng sắt, Phòng 
Cảnh sát giao thông đƣờng bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng (sau đây viết gọn là 
Phòng Cảnh sát giao thông) đăng ký, cấp biển số đối với xe ô tô, xe máy kéo, rơmoóc, sơ mi rơmoóc 
và các loại xe có kết cấu tƣơng tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài, của dự án, 
tổ chức kinh tế liên doanh với nƣớc ngoài tại địa phƣơng và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh 
nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thƣờng trú tại quận, thành phố thuộc thành phố trực 
thuộc trung ƣơng hoặc thành phố thuộc tỉnh nơi Phòng Cảnh sát giao thông đặt trụ sở (trừ các loại xe 
của cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tƣ này).”. 

b) Sửa đổi khoản 5 Điều 3 nhƣ sau:  

“5. Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng (sau 
đây viết gọn là Công an cấp huyện) đăng ký, cấp biển số các loại xe sau đây (trừ các loại xe của cơ 
quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 6 
Điều 3 Thông tƣ này): 



 

 

Xe ô tô, xe máy kéo, rơmoóc, sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tƣơng tự xe nêu trên 
của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nƣớc có trụ sở hoặc nơi 
thƣờng trú trên địa phƣơng mình.  

Xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tƣơng tự xe nêu trên của 
cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nƣớc có trụ sở hoặc nơi 
thƣờng trú tại địa phƣơng mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế 
liên doanh với nƣớc ngoài tại địa phƣơng mình. 

Điều kiện, thẩm quyền, thời hạn hoàn thành phân cấp đăng ký, cấp biển số xe của Công an 
cấp huyện thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 26 Thông tƣ này.”. 

c) Sửa đổi khoản 6 Điều 3 nhƣ sau: 

“6. Công an xã, phƣờng, thị trấn (sau đây viết gọn là Công an cấp xã) đăng ký, cấp biển số 
xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân 
đội, cá nhân trong nƣớc có trụ sở hoặc nơi thƣờng trú tại địa phƣơng mình và cơ quan, tổ chức, cá 
nhân ngƣời nƣớc ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nƣớc ngoài tại địa phƣơng mình; 
tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng 
đƣợc của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thƣờng trú tại địa phƣơng. 

Điều kiện, thẩm quyền đăng ký, cấp biển số xe của Công an cấp xã thực hiện theo quy định 
tại khoản 6 Điều 26 Thông tƣ này.”. 

2. Sửa đổi Điều 7 nhƣ sau: 

“Điều 7. Giấy khai đăng ký xe 

Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu; đăng ký sang tên; đổi lại, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký 
xe, biển số xe trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia: Chủ xe đăng 
nhập cổng dịch vụ công kê khai các thông tin vào Giấy khai đăng ký xe điện tử (theo mẫu số 01A/58) 
và nhận mã số thứ tự, lịch hẹn giải quyết hồ sơ qua địa chỉ thƣ điện tử hoặc qua tin nhắn điện thoại 
để làm thủ tục đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe.  

Trƣờng hợp chủ xe đến trực tiếp cơ quan đăng ký xe làm thủ tục đăng ký, cấp biển số xe lần 
đầu; đăng ký sang tên; đổi lại, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe: Chủ xe có trách nhiệm 
kê khai các thông tin vào Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tƣ này).”. 

3. Bổ sung khoản 5 Điều 13 nhƣ sau: 

“5. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tạm thời 

a) Cấp giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tạm thời trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an 
hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia: Chủ xe đăng nhập cổng dịch vụ công kê khai các thông tin của xe, 
chủ xe vào Giấy khai đăng ký xe điện tử (theo mẫu số 01B/58) (ghi rõ số tờ khai hải quan điện tử, số 
phiếu kiểm tra chất lƣợng xuất xƣởng để kiểm tra thông tin nguồn gốc phƣơng tiện) và gửi các tài 
liệu đính kèm (chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, giấy ủy quyền ngƣời kê khai làm thủ tục đăng ký 
tạm thời); nộp lệ phí đăng ký xe tạm thời; nhận kết quả xác thực đăng ký xe tạm thời của cơ quan 
đăng ký xe trên cổng dịch vụ công và in chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tạm thời điện tử (theo 
mẫu số 05A/58) đối với xe nhập khẩu hoặc xe sản xuất lắp ráp trong nƣớc lƣu hành từ kho, cảng, 
nhà máy, đại lý xe đến nơi đăng ký hoặc về các đại lý, kho lƣu trữ khác, xe di chuyển đi địa phƣơng 
khác, xe tái xuất về nƣớc hoặc chuyển nhƣợng tại Việt Nam.  

b) Cấp giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tạm thời trong trƣờng hợp chủ xe đến đăng 
ký trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe:  

Chủ xe nộp giấy tờ theo quy định tại Điều 13 Thông tƣ này (không phải mang xe đến để kiểm 
tra). 

Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe hoàn thiện hồ sơ và thực hiện cấp ngay Giấy 
chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tạm thời.”.  

4. Bổ sung khoản 3 Điều 16 nhƣ sau: 

“3. Trình tự, thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe 
hỏng không sử dụng đƣợc trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, Cổng Dịch vụ công quốc gia: Cơ 
quan, tổ chức, cá nhân là chủ xe hoặc ngƣời đang sử dụng xe đăng nhập cổng dịch vụ công kê khai 
các thông tin của xe, chủ xe vào Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe, biển số xe điện tử (theo mẫu 



 

 

số 09A/58); nộp trực tiếp hoặc sử dụng dịch vụ bƣu chính công ích để chuyển phát Giấy chứng nhận 
đăng ký xe, biển số xe cho cơ quan đăng ký xe hoặc Công an cấp xã nơi cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có trụ sở hoặc thƣờng trú để nhận kết quả và xác thực thu hồi đăng ký, biển số xe của cơ quan đăng ký 
xe hoặc của Công an cấp xã trên cổng dịch vụ công.”. 

5. Bổ sung khoản 6 vào sau khoản 5 Điều 26 nhƣ sau: 

“6. Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin tại địa phƣơng, Giám 
đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng quyết định sau khi thống nhất với Cục Cảnh sát 
giao thông: 

a) Thực hiện phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có 
kết cấu tƣơng tự xe nêu trên cho Công an cấp huyện, thời gian hoàn thành trƣớc ngày 31/12/2022.  

b) Thực hiện phân cấp đăng ký, biển số xe ô tô, xe máy kéo, rơmoóc, sơ mi rơmoóc và các 
loại xe có kết cấu tƣơng tự xe nêu trên cho Công an cấp huyện; thời gian hoàn thành trƣớc ngày 
31/12/2022. 

c) Thực hiện phân cấp đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại 
xe có kết cấu tƣơng tự xe nêu trên cho Công an cấp xã có số lƣợng trung bình 03 năm liền kề gần 
nhất, đã đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trở lên trong 01 năm của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thƣờng trú tại địa bàn cấp xã (trừ các quận, thành phố 
thuộc thành phố trực thuộc trung ƣơng; các thành phố thuộc tỉnh nơi Phòng Cảnh sát giao thông đặt 
trụ sở và cấp xã nơi Công an cấp huyện đặt trụ sở). 

d) Thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng 
không sử dụng đƣợc trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, Cổng Dịch vụ công quốc gia, thời gian 
hoàn thành trƣớc ngày 31/12/2022.”. 

6. Bổ sung khoản 7 Điều 26 nhƣ sau: 

“7. Trong thời gian triển khai thực hiện phân cấp công tác đăng ký xe đối với Công an các 
đơn vị, địa phƣơng chƣa phân cấp thì tiếp tục thực hiện công tác đăng ký xe theo nhiệm vụ đã đƣợc 
giao.”. 

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 65/2020/TT-BCA ngày 19 tháng 6 
năm 2020 của Bộ trƣởng Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và 
quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đƣờng bộ của Cảnh sát 
giao thông  

1. Sửa đổi khoản 3 Điều 19 nhƣ sau:  

“3. Khi kiểm soát thông qua phƣơng tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, nếu phát hiện, thu thập 
đƣợc thông tin, hình ảnh về hành vi vi phạm pháp luật của ngƣời, phƣơng tiện tham gia giao thông 
đƣờng bộ, ngƣời có thẩm quyền xử phạt thực hiện: 

a) Tổ chức lực lƣợng dừng phƣơng tiện giao thông để kiểm soát, xử lý vi phạm theo quy định 
của pháp luật. Trƣờng hợp ngƣời vi phạm đề nghị đƣợc xem thông tin, hình ảnh, kết quả thu thập 
đƣợc về hành vi vi phạm thì cho xem nếu đã có thông tin, hình ảnh, kết quả tại đó; nếu chƣa có thì 
hƣớng dẫn ngƣời vi phạm xem thông tin, hình ảnh, kết quả khi đến xử lý vi phạm tại trụ sở đơn vị; 

b) Trƣờng hợp không dừng đƣợc phƣơng tiện giao thông vi phạm để kiểm soát, xử lý vi 
phạm hành chính thì thực hiện theo quy định tại Điều 19a Thông tƣ này.”. 

2. Bổ sung Điều 19a sau Điều 19 nhƣ sau: 

“19a. Trình tự xử lý kết quả thu thập đƣợc bằng phƣơng tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp 
vụ đối với trƣờng hợp vi phạm nhƣng không dừng đƣợc phƣơng tiện giao thông để kiểm 
soát, xử lý vi phạm hành chính 

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm, ngƣời có thẩm 
quyền xử phạt của cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm hành chính thực hiện: 

a) Xác định thông tin về phƣơng tiện giao thông, chủ phƣơng tiện, tổ chức, cá nhân có liên 
quan đến vi phạm hành chính thông qua cơ quan đăng ký xe và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cƣ; 

b) Trƣờng hợp chủ phƣơng tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính 
không cƣ trú, đóng trụ sở tại địa bàn cấp huyện nơi cơ quan Công an đã phát hiện vi phạm hành 
chính, nếu xác định vi phạm hành chính đó thuộc thẩm quyền xử phạt của Trƣởng Công an cấp xã 



 

 

thì chuyển kết quả thu thập đƣợc bằng phƣơng tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đến Công an cấp xã 
nơi chủ phƣơng tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính cƣ trú, đóng trụ sở (theo 
mẫu số 01/65/68) để giải quyết, xử lý vụ việc vi phạm (khi đƣợc trang bị hệ thống mạng kết nối gửi 
bằng phƣơng thức điện tử);  

Trƣờng hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền xử phạt của Trƣởng Công an cấp 
xã hoặc thuộc thẩm quyền xử phạt của Trƣởng Công an cấp xã nhƣng Công an cấp xã chƣa đƣợc 
trang bị hệ thống mạng kết nối thì chuyển kết quả thu thập đƣợc bằng phƣơng tiện, thiết bị kỹ thuật 
nghiệp vụ đến Công an cấp huyện nơi chủ phƣơng tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm 
hành chính cƣ trú, đóng trụ sở (theo mẫu số 01/65/68) để giải quyết, xử lý vụ việc vi phạm; 

c) Gửi thông báo (theo mẫu số 02/65/68) yêu cầu chủ phƣơng tiện, tổ chức, cá nhân có liên 
quan đến vi phạm hành chính đến trụ sở cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm hành chính hoặc 
đến trụ sở Công an cấp xã, Công an cấp huyện nơi cƣ trú, đóng trụ sở để giải quyết vụ việc vi phạm 
hành chính nếu việc đi lại gặp khó khăn và không có điều kiện trực tiếp đến trụ sở cơ quan Công an 
nơi phát hiện vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 135/2021/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phƣơng 
tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu đƣợc từ phƣơng tiện, thiết 
bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính (sau đây viết gọn là Nghị 
định số 135/2021/NĐ-CP). 

2. Khi chủ phƣơng tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến cơ quan 
Công an để giải quyết vụ việc vi phạm thì ngƣời có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ 
quan Công an nơi phát hiện vi phạm hoặc Trƣởng Công an cấp xã, Trƣởng Công an cấp huyện tiến 
hành giải quyết, xử lý vụ việc vi phạm theo quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều 15 Nghị định số 
135/2021/NĐ-CP. 

3. Trƣờng hợp vụ việc vi phạm do Công an cấp xã, Công an cấp huyện giải quyết, xử lý thì 
phải thông báo ngay kết quả giải quyết, xử lý vụ việc cho cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm. 
Đồng thời, cập nhật trạng thái đã giải quyết, xử lý vụ việc trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh 
sát giao thông và gửi ngay thông báo kết thúc cảnh báo phƣơng tiện giao thông vi phạm cho cơ quan 
đăng kiểm, gỡ bỏ trạng thái đã gửi thông báo cảnh báo cho cơ quan đăng kiểm trên hệ thống quản lý, 
xử lý vi phạm hành chính (nếu đã có thông tin cảnh báo từ cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm 
đối với vụ việc quy định tại khoản 4 Điều này). 

Trƣờng hợp vụ việc vi phạm do cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm giải quyết, xử lý thì 
phải thông báo ngay kết quả giải quyết vụ việc cho Công an cấp xã hoặc Công an cấp huyện đã nhận 
kết quả thu thập đƣợc bằng phƣơng tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Đồng thời, cập nhật trạng thái đã 
giải quyết, xử lý vụ việc trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông và gửi ngay thông 
báo kết thúc cảnh báo phƣơng tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm, gỡ bỏ trạng thái đã 
gửi thông báo cảnh báo cho cơ quan đăng kiểm trên hệ thống quản lý, xử lý vi phạm hành chính đối 
với vụ việc quy định tại khoản 4 Điều này. 

4. Quá thời hạn 20 ngày kể từ ngày gửi thông báo vi phạm, chủ phƣơng tiện, tổ chức, cá 
nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không đến trụ sở cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm 
để giải quyết vụ việc hoặc cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm chƣa nhận đƣợc thông báo kết 
quả giải quyết, xử lý vụ việc của Công an cấp xã, Công an cấp huyện đã nhận kết quả thu thập đƣợc 
bằng phƣơng tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ thì ngƣời có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 
của cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm thực hiện: 

a) Cập nhật thông tin của phƣơng tiện giao thông vi phạm (loại phƣơng tiện; biển số, màu 
biển số; thời gian, địa điểm vi phạm, hành vi vi phạm; đơn vị phát hiện vi phạm; đơn vị giải quyết vụ 
việc, số điện thoại liên hệ) lên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông để chủ phƣơng tiện, 
tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính biết, liên hệ giải quyết theo quy định; 

b) Gửi thông báo cảnh báo phƣơng tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm (đối với 
phƣơng tiện giao thông vi phạm là xe ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe máy chuyên dùng); đồng thời, 
cập nhật trạng thái đã gửi thông báo cảnh báo cho cơ quan đăng kiểm trên hệ thống quản lý, xử lý vi 
phạm hành chính. 

5. Việc chuyển kết quả thu thập đƣợc bằng phƣơng tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, thông 
báo kết quả giải quyết vụ việc vi phạm đƣợc thực hiện bằng phƣơng thức điện tử.”. 

3. Bổ sung điểm c khoản 3 Điều 20 nhƣ sau:  



 

 

“c) Đối với Công an đơn vị, địa phƣơng đã đƣợc trang bị hệ thống quản lý, xử lý vi phạm 
hành chính về trật tự, an toàn giao thông, phải nhập dữ liệu và in quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính thông qua hệ thống.”. 

4. Bổ sung khoản 4 Điều 20 nhƣ sau: 

“4. Trƣờng hợp cá nhân, tổ chức vi phạm thực hiện việc nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính 
qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công Bộ Công an:  

a) Ngƣời có thẩm quyền xử phạt gửi thông tin xử phạt lên Cổng dịch vụ công; cổng dịch vụ 
công tự động thông báo cho ngƣời vi phạm tra cứu thông tin Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 
thông qua số điện thoại ngƣời vi phạm đã đăng ký với cơ quan Công an tại thời điểm lập biên bản vi 
phạm hành chính; 

b) Ngƣời vi phạm truy cập vào cổng dịch vụ công thông qua số quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính đã đƣợc thông báo hoặc số biên bản vi phạm hành chính để tra cứu thông tin Quyết định 
xử phạt vi phạm hành chính; nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính, đăng ký nhận lại giấy tờ bị tạm giữ 
qua dịch vụ bƣu chính công ích; 

c) Ngƣời có thẩm quyền xử phạt tra cứu Biên lai điện tử thu tiền xử phạt vi phạm hành chính 
đƣợc hệ thống cổng dịch vụ công gửi về để in, lƣu hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và làm căn cứ 
trả lại giấy tờ bị tạm giữ; 

d) Ngƣời có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trả lại giấy tờ bị tạm giữ, hết thời hạn 
tƣớc cho ngƣời vi phạm qua dịch vụ bƣu chính công ích.”. 

5. Sửa đổi khoản 2 Điều 23 nhƣ sau:  

“2. Khi nhận đƣợc văn bản của cơ quan Cảnh sát giao thông, Công an cấp xã có trách nhiệm 
phối hợp thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 24 Thông tƣ này.”. 

6. Sửa đổi điểm a khoản 5 Điều 24 nhƣ sau:  

“a) Căn cứ yêu cầu cụ thể từng vụ việc, ngƣời có thẩm quyền xử phạt thực hiện:  

Xác minh thông tin về phƣơng tiện giao thông, chủ phƣơng tiện; gửi thông báo đến chủ 
phƣơng tiện, mời chủ phƣơng tiện, ngƣời điều khiển phƣơng tiện đến trụ sở cơ quan Công an đã ra 
thông báo vi phạm để làm rõ vụ việc (theo mẫu số 03/65/68). Đồng thời, gửi thông báo đến Công an 
cấp xã nơi chủ phƣơng tiện cƣ trú, đóng trụ sở; Công an cấp xã khi nhận đƣợc thông báo có trách 
nhiệm chuyển đến chủ phƣơng tiện và đề nghị chủ phƣơng tiện thực hiện theo thông báo và báo lại 
cho cơ quan Công an đã ra thông báo (theo mẫu số 04/65/68); 

Thực hiện biện pháp xác minh theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 135/2021/NĐ-
CP.”. 

7. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 25 nhƣ sau:  

“b) Tiếp nhận kết quả thu đƣợc từ phƣơng tiện, thiết bị kỹ thuật quy định tại Điều 22 Nghị 
định số 135/2021/NĐ-CP để sử dụng làm căn cứ xác định hành vi vi phạm hành chính và xử lý vi 
phạm theo quy định của pháp luật. Sau khi tiếp nhận kết quả, thực hiện: 

Trƣờng hợp phƣơng tiện giao thông vi phạm đang lƣu thông trên tuyến, địa bàn phụ trách thì 
thủ trƣởng đơn vị Cảnh sát giao thông có thẩm quyền tổ chức lực lƣợng tiến hành dừng phƣơng tiện 
giao thông, kiểm soát và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; 

Trƣờng hợp phƣơng tiện giao thông vi phạm đã di chuyển sang tuyến, địa bàn khác thì thủ 
trƣởng đơn vị Cảnh sát giao thông có thẩm quyền thực hiện theo quy định tại Điều 19a Thông tƣ 
này.”. 

8. Bãi bỏ cụm từ “Cổng Dịch vụ công quốc gia” quy định tại điểm b khoản 3 Điều 20 và bãi bỏ 
điểm b, điểm c, điểm đ khoản 2 Điều 4 Thông tƣ này. 

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 68/2020/TT-BCA ngày 19 tháng 6 
năm 2020 của Bộ trƣởng Bộ Công an quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi 
phạm hành chính của Cảnh sát đƣờng thủy 

1. Sửa đổi khoản 1 của Điều 3 nhƣ sau: 

“1. Trên mỗi tuyến giao thông đƣờng thủy nội địa, vùng nƣớc cảng biển và luồng hàng hải 
ngoài vùng nƣớc cảng biển nơi phƣơng tiện thủy nội địa đƣợc phép hoạt động qua mỗi địa phƣơng 



 

 

đƣợc bố trí một hoặc nhiều Tổ tuần tra, kiểm soát. Mỗi tổ gồm Tổ trƣởng và các tổ viên. Số lƣợng 
cán bộ trong mỗi Tổ tuần tra, kiểm soát do Thủy đội trƣởng, Trạm trƣởng Trạm Cảnh sát đƣờng thủy, 
Đội trƣởng Đội Cảnh sát đƣờng thủy hoặc Đội trƣởng Đội Cảnh sát giao thông Công an quận, huyện, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Thủy đội trƣởng, Trạm trƣởng, Đội trƣởng) quyết định nhƣng phải bảo 
đảm yêu cầu:  

a) Tuần tra, kiểm soát lƣu động bằng tàu gồm: Tổ trƣởng và ít nhất 02 tổ viên phải bảo đảm 
đủ định biên thuyền viên theo quy định của Bộ Công an; 

b) Tuần tra, kiểm soát lƣu động bằng xuồng máy, bằng phƣơng tiện thủy khác, bằng phƣơng 
tiện cơ giới đƣờng bộ hoặc đi bộ gồm: Tổ trƣởng và có ít nhất 02 tổ viên; trong đó ngƣời điều khiển 
phƣơng tiện tuần tra, kiểm soát phải có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Chứng chỉ chuyên 
môn, Giấy phép lái xe theo quy định; 

c) Kiểm soát tại trạm hoặc một điểm trên tuyến gồm: Tổ trƣởng và ít nhất 02 tổ viên; 

d) Trƣờng hợp một hoặc nhiều tuyến đƣờng thủy nội địa, vùng nƣớc cảng biển và luồng 
hàng hải ngoài vùng nƣớc cảng biển nơi phƣơng tiện thủy nội địa đƣợc phép hoạt động thuộc địa 
bàn do Thủy đội, Đội Cảnh sát đƣờng thủy, Đội Cảnh sát giao thông hoặc Trạm Cảnh sát đƣờng thủy 
(Thủy đội, Đội, Trạm) quản lý, trong cùng một thời gian bố trí nhiều Tổ tuần tra, kiểm soát cùng thực 
hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thì Thủy đội trƣởng, Đội trƣởng, Trạm trƣởng quyết định số lƣợng 
Tổ tuần tra, kiểm soát và chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ huy hoặc phân công cấp phó trực tiếp chỉ huy 
từng tuyến.”. 

2. Sửa đổi Điều 11 nhƣ sau: 

“Điều 11. Xử lý vi phạm trong khi tuần tra, kiểm soát 

1. Trƣờng hợp xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản: 

Khi phát hiện hành vi vi phạm thuộc trƣờng hợp bị xử phạt theo thủ tục không lập biên bản, 
ngƣời có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ; trƣờng hợp cá 
nhân, tổ chức vi phạm chƣa thực hiện ngay quyết định xử phạt thì có quyền tạm giữ giấy tờ có liên 
quan theo thứ tự quy định tại khoản 2 Điều này để bảo đảm cho việc chấp hành quyết định xử phạt.  

2. Trƣờng hợp xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản: 

Khi lập biên bản vi phạm hành chính trong trƣờng hợp chỉ áp dụng hình thức phạt tiền, cán 
bộ lập biên bản có quyền tạm giữ một trong các loại giấy tờ theo thứ tự: Giấy chứng nhận khả năng 
chuyên môn thuyền trƣởng, chứng chỉ lái phƣơng tiện, Giấy chứng nhận đăng ký phƣơng tiện hoặc 
giấy xác nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực đối với trƣờng hợp phƣơng tiện thế chấp, Giấy 
chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trƣờng của phƣơng tiện, Giấy chứng nhận khả năng 
chuyên môn máy trƣởng hoặc các giấy tờ khác liên quan đến tang vật, phƣơng tiện theo quy định 
của pháp luật để bảo đảm việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Nếu ngƣời vi 
phạm không có giấy tờ nói trên thì có thể tạm giữ phƣơng tiện vi phạm hành chính để bảo đảm thi 
hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (trừ trƣờng hợp tổ chức, cá nhân vi phạm có địa chỉ rõ 
ràng, có điều kiện bến bãi, bảo quản phƣơng tiện hoặc khả năng tài chính đặt tiền bảo lãnh thì có thể 
đƣợc giữ phƣơng tiện vi phạm dƣới sự quản lý của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền). 

Trƣờng hợp ngƣời vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không có mặt tại nơi vi phạm hoặc cố 
tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan mà không ký, điểm chỉ vào biên bản hoặc có mặt nhƣng từ 
chối ký, điểm chỉ vào biên bản thì cán bộ lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản. Tổ trƣởng Tổ 
tuần tra, kiểm soát mời đại diện chính quyền cấp xã nơi xảy ra vi phạm hoặc ít nhất 01 ngƣời chứng 
kiến ký xác nhận việc cá nhân, tổ chức vi phạm không ký vào biên bản và phải báo cáo thủ trƣởng 
đơn vị bằng văn bản để làm cơ sở cho ngƣời có thẩm quyền quyết định xử phạt hoặc sử dụng 
phƣơng tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để ghi hình làm cơ sở xử lý; không tẩy xóa, sửa chữa các nội 
dung đã ghi trong biên bản vi phạm hành chính. 

3. Khi kiểm soát thông qua phƣơng tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành 
chính, nếu phát hiện, thu thập đƣợc hình ảnh của ngƣời và phƣơng tiện tham gia giao thông đƣờng 
thủy vi phạm pháp luật trên đƣờng thủy nội địa, vùng nƣớc cảng biển và luồng hàng hải ngoài vùng 
nƣớc cảng biển nơi phƣơng tiện thủy nội địa đƣợc phép hoạt động, ngƣời có thẩm quyền thụ lý giải 
quyết vụ việc thực hiện: 

a) Tổ chức lực lƣợng dƣ̀ng phƣơng tiêṇ vi phạm để kiểm soát và xƣ̉ lý theo quy điṇh của 
pháp luật. Trƣờng hợp ngƣời vi phạm đề nghị đƣợc xem hình ảnh, kết quả thu thập đƣợc về hành vi 



 

 

vi phạm thì cho xem nếu đã có hình ảnh, kết quả ghi thu đƣợc; nếu chƣa có thì hƣớng dẫn ngƣời vi 
phạm xem hình ảnh, kết quả ghi thu đƣợc khi đến xử lý vi phạm tại trụ sở đơn vị;    

b) Trƣờng hợp không dừng đƣợc phƣơng tiện vi phạm để kiểm soát, xử lý vi phạm thì thực 
hiện theo quy định tại Điều 11a Thông tƣ này.”. 

3. Bổ sung Điều 11a sau Điều 11 nhƣ sau: 

“Điều 11a. Trình tự xử lý kết quả thu thập đƣợc bằng phƣơng tiện, thiết bị kỹ thuật 
nghiệp vụ đối với trƣờng hợp vi phạm nhƣng không dừng ngay đƣợc phƣơng tiện để kiểm 
soát, xử lý vi phạm 

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm, ngƣời có thẩm 
quyền xử phạt của cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm hành chính thực hiện: 

a) Xác định thông tin về phƣơng tiện, chủ phƣơng tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi 
phạm hành chính thông qua cơ quan đăng ký hoặc cơ quan đăng kiểm phƣơng tiện thủy và Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cƣ; 

b) Trƣờng hợp chủ phƣơng tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính 
không cƣ trú, đóng trụ sở tại địa bàn cấp huyện nơi cơ quan Công an đã phát hiện vi phạm hành 
chính, nếu xác định vi phạm hành chính đó thuộc thẩm quyền xử phạt của Trƣởng Công an cấp xã 
thì chuyển kết quả thu thập đƣợc bằng phƣơng tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đến Công an cấp xã 
nơi chủ phƣơng tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính cƣ trú, đóng trụ sở (theo 
mẫu số 01/65/68) để giải quyết, xử lý vụ việc vi phạm (khi đƣợc trang bị hệ thống mạng kết nối gửi 
bằng phƣơng thức điện tử);  

Trƣờng hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền xử phạt của Trƣởng Công an cấp 
xã hoặc thuộc thẩm quyền xử phạt của Trƣởng Công an cấp xã nhƣng Công an cấp xã chƣa đƣợc 
trang bị hệ thống mạng kết nối thì chuyển kết quả thu thập đƣợc bằng phƣơng tiện, thiết bị kỹ thuật 
nghiệp vụ đến Công an cấp huyện nơi chủ phƣơng tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm 
hành chính cƣ trú, đóng trụ sở (theo mẫu số 01/65/68) để giải quyết, xử lý vụ việc vi phạm; 

c) Gửi thông báo (theo mẫu số 02/65/68) yêu cầu chủ phƣơng tiện, tổ chức, cá nhân có liên 
quan đến vi phạm hành chính đến trụ sở cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm hành chính hoặc 
đến trụ sở Công an cấp xã, Công an cấp huyện nơi cƣ trú, đóng trụ sở để giải quyết vụ việc vi phạm 
hành chính nếu việc đi lại gặp khó khăn và không có điều kiện trực tiếp đến trụ sở cơ quan Công an 
nơi phát hiện vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 135/2021/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phƣơng 
tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu đƣợc từ phƣơng tiện, thiết 
bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính (sau đây viết gọn là Nghị 
định số 135/2021/NĐ-CP). 

2. Khi chủ phƣơng tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến cơ quan 
Công an để giải quyết vụ việc vi phạm thì ngƣời có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ 
quan Công an nơi phát hiện vi phạm hoặc Trƣởng Công an cấp xã, Trƣởng Công an cấp huyện tiến 
hành giải quyết, xử lý vụ việc vi phạm theo quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều 15 Nghị định số 
135/2021/NĐ-CP. 

3. Trƣờng hợp vụ việc vi phạm do Công an cấp xã, Công an cấp huyện giải quyết, xử lý thì 
phải thông báo ngay kết quả giải quyết, xử lý vụ việc cho cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm. 
Đồng thời, cập nhật trạng thái đã giải quyết, xử lý vụ việc trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh 
sát giao thông và gửi thông báo về phƣơng tiện vi phạm cho cơ quan đăng kiểm, gỡ bỏ trạng thái 
cảnh báo đã gửi thông báo cho cơ quan đăng kiểm trên hệ thống quản lý, xử lý vi phạm hành chính 
(nếu đã có thông tin cảnh báo từ cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm đối với vụ việc quy định tại 
khoản 4 Điều này). 

Trƣờng hợp vụ việc vi phạm do cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm giải quyết, xử lý thì 
phải thông báo ngay kết quả giải quyết vụ việc cho Công an cấp xã hoặc Công an cấp huyện đã nhận 
kết quả thu thập đƣợc bằng phƣơng tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Đồng thời, cập nhật trạng thái đã 
giải quyết, xử lý vụ việc trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông và gửi thông báo về 
phƣơng tiện vi phạm cho cơ quan đăng kiểm, gỡ bỏ trạng thái cảnh báo đã gửi thông báo cho cơ 
quan đăng kiểm trên hệ thống quản lý, xử lý vi phạm hành chính đối với vụ việc quy định tại khoản 4 
Điều này. 



 

 

4. Quá thời hạn 20 ngày kể từ ngày gửi thông báo vi phạm, chủ phƣơng tiện, tổ chức, cá 
nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không đến trụ sở cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm 
để giải quyết vụ việc hoặc cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm chƣa nhận đƣợc thông báo kết 
quả giải quyết, xử lý vụ việc của Công an cấp xã, Công an cấp huyện đã nhận kết quả thu thập đƣợc 
bằng phƣơng tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ thì ngƣời có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 
của cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm thực hiện: 

a) Cập nhật thông tin của phƣơng tiện vi phạm (loại phƣơng tiện; biển số, màu biển số; thời 
gian, địa điểm vi phạm, hành vi vi phạm; đơn vị phát hiện vi phạm; đơn vị giải quyết vụ việc, số điện 
thoại liên hệ) lên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông để chủ phƣơng tiện, tổ chức, cá 
nhân có liên quan đến vi phạm hành chính biết, liên hệ giải quyết theo quy định; 

b) Gửi thông báo về phƣơng tiện vi phạm cho cơ quan đăng kiểm (đối với phƣơng tiện thuộc 
diện đăng kiểm); đồng thời, cập nhật trạng thái cảnh báo đã gửi thông báo cho cơ quan đăng kiểm 
trên hệ thống quản lý, xử lý vi phạm hành chính. 

5. Việc chuyển kết quả thu thập đƣợc bằng phƣơng tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, thông 
báo kết quả giải quyết vụ việc vi phạm đƣợc thực hiện bằng phƣơng thức điện tử.”. 

4. Sửa đổi khoản 3, khoản 4 Điều 15 nhƣ sau: 

“3. Xem xét vụ việc vi phạm hành chính: 

a) Đối với những đơn vị, địa phƣơng đã đƣợc trang bị hệ thống quản lý, xử lý vi phạm hành 
chính thì cán bộ truy cập hệ thống để nhập dữ liệu; xem xét, đối chiếu hồ sơ vụ việc vi phạm hành 
chính với quy định của pháp luật và báo cáo, đề xuất xử lý theo quy định; 

b) Đối với vụ việc không thuộc thẩm quyền xử phạt của thủ trƣởng đơn vị thì cán bộ báo cáo, 
đề xuất thủ trƣởng đơn vị chuyển hồ sơ đến cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; 

c) Đối với vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì cán bộ báo cáo, đề xuất thủ trƣởng đơn vị chuyển 
hồ sơ cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

4. Đối với những đơn vị, địa phƣơng đã đƣợc trang bị hệ thống quản lý, xử lý vi phạm hành 
chính thì cán bộ truy cập hệ thống để nhập dữ liệu và in quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 
trình cấp có thẩm quyền; lƣu hồ sơ theo quy định của pháp luật.”. 

5. Bãi bỏ cụm từ “cổng dịch vụ công trực tuyến (nếu có)” quy định tại khoản 6 Điều 15. 

6. Bổ sung khoản 6a vào sau khoản 6 Điều 15 nhƣ sau: 

“6a. Trƣờng hợp cá nhân, tổ chức vi phạm (sau đây viết chung là ngƣời vi phạm) thực hiện 
việc nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công Bộ 
Công an: 

a) Ngƣời có thẩm quyền xử phạt gửi thông tin xử phạt lên Cổng dịch vụ công; Cổng dịch vụ 
công tự động thông báo cho ngƣời vi phạm tra cứu thông tin Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 
thông qua số điện thoại ngƣời vi phạm đã đăng ký với cơ quan Công an tại thời điểm lập biên bản vi 
phạm hành chính; 

b) Ngƣời vi phạm truy cập vào Cổng dịch vụ công thông qua số quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính đã đƣợc thông báo hoặc số biên bản vi phạm hành chính để tra cứu thông tin Quyết định 
xử phạt vi phạm hành chính; nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính, đăng ký nhận lại giấy tờ bị tạm giữ 
qua dịch vụ Bƣu chính công ích; 

c) Ngƣời có thẩm quyền xử phạt tra cứu Biên lai điện tử thu tiền xử phạt vi phạm hành chính 
đƣợc hệ thống cổng dịch vụ công gửi về để in, lƣu hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và làm căn cứ 
trả lại tang vật, phƣơng tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ, tiền đặt bảo lãnh; 

d) Ngƣời có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trả lại giấy phép, chứng chỉ hành nghề 
bị tạm giữ, hết thời hạn tƣớc cho ngƣời vi phạm qua dịch vụ bƣu chính công ích; trả lại tang vật, 
phƣơng tiện bị tạm giữ, tiền đặt bảo lãnh (nếu có) theo quy định pháp luật.”. 

7. Bổ sung Điều 15a vào sau Điều 15 nhƣ sau: 

“Điều 15a. Tiếp nhận, xác minh thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự, an toàn 
giao thông đƣờng thủy do tổ chức, cá nhân cung cấp hoặc đăng tải trên các phƣơng tiện 
thông tin đại chúng, mạng xã hội 



 

 

1. Thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông đƣờng thủy (sau đây viết 
gọn là thông tin, hình ảnh) đƣợc tiếp nhận từ các nguồn sau: 

a) Ghi thu đƣợc bằng phƣơng tiện, thiết bị kỹ thuật của tổ chức, cá nhân; 

b) Đăng tải trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. 

2. Thông tin, hình ảnh làm căn cứ xác minh, phát hiện hành vi vi phạm hành chính phải phản 
ánh khách quan, rõ về thời gian, địa điểm, đối tƣợng, hành vi vi phạm quy định tại Nghị định của 
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động giao 
thông đƣờng thủy và còn thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý 
vi phạm hành chính. 

3. Tổ chức, cá nhân khi ghi nhận đƣợc thông tin, hình ảnh thì có thể cung cấp cho đơn vị 
Cảnh sát giao thông nơi xảy ra vụ việc thông qua thƣ điện tử hoặc trực tiếp đến trụ sở đơn vị để cung 
cấp. Tổ chức, cá nhân phải có họ tên, địa chỉ rõ ràng, số điện thoại liên hệ (nếu có) và chịu trách 
nhiệm trƣớc pháp luật về tính xác thực của thông tin, hình ảnh đã cung cấp. 

4. Tiếp nhận và xử lý thông tin, hình ảnh 

Phòng Hƣớng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng chống tội phạm trên đƣờng thủy; 
Thủy đoàn; Phòng Cảnh sát đƣờng thủy; Phòng Cảnh sát giao thông; Đội Cảnh sát đƣờng thủy; 
Trạm Cảnh sát đƣờng thủy; Thủy đội; Đội Cảnh sát giao thông - trật tự của Công an cấp huyện; Công 
an cấp xã có trách nhiệm: 

a) Thông báo địa điểm, hộp thƣ điện tử tiếp nhận thông tin, hình ảnh để Nhân dân biết cung 
cấp; 

Tổ chức trực ban 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin, hình ảnh; bảo đảm bí mật họ tên, địa chỉ, 
số điện thoại liên hệ, bút tích và thông tin khác của tổ chức, cá nhân đã cung cấp thông tin, hình ảnh, 

b) Xử lý thông tin, hình ảnh 

Khi tiếp nhận thông tin, hình ảnh, cán bộ tiếp nhận phải xem xét, phân loại, nếu bảo đảm điều 
kiện quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, thì ghi chép vào sổ (theo mẫu số 05/68) và báo cáo thủ 
trƣởng đơn vị có thẩm quyền thực hiện: 

Trƣờng hợp thông tin, hình ảnh phản ánh hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đƣờng 
thủy đang diễn ra trên tuyến, địa bàn phụ trách thì tổ chức lực lƣợng dừng phƣơng tiện để kiểm soát, 
phát hiện vi phạm, xử lý theo quy định. Trƣờng hợp không dừng đƣợc phƣơng tiện giao thông để 
kiểm soát hoặc hành vi vi phạm đƣợc phản ánh đã kết thúc thì thực hiện biện pháp xác minh, xử lý 
theo quy định tại Điều 11a Thông tƣ này; 

Trƣờng hợp không thuộc tuyến, địa bàn phụ trách của đơn vị thì thông báo cho đơn vị Cảnh 
sát đƣờng thủy có thẩm quyền thực hiện biện pháp xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. 

5. Việc xác minh, thu thập tài liệu, tình tiết xác định vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành 
chính thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 135/2021/NĐ-CP và quy định sau: 

a) Căn cứ yêu cầu cụ thể từng vụ việc, ngƣời có thẩm quyền xử phạt thực hiện : 

Xác minh thông tin về phƣơng tiện vi phạm, chủ phƣơng tiện; gửi thông báo bằng văn bản 
đến chủ phƣơng tiện, mời chủ phƣơng tiện, ngƣời điều khiển phƣơng tiện đến trụ sở cơ quan Công an 
đã ra thông báo vi phạm để làm rõ vụ việc (theo mẫu số 03/65/68); 

Gửi thông báo đến Công an cấp xã nơi chủ phƣơng tiện cƣ trú, đóng trụ sở; Công an cấp xã 
khi nhận đƣợc văn bản thông báo có trách nhiệm chuyển đến chủ phƣơng tiện và đề nghị chủ 
phƣơng tiện thực hiện theo thông báo và báo lại cho cơ quan Công an đã ra thông báo (theo mẫu số 
04/65/68); 

b) Khi làm việc với chủ phƣơng tiện, ngƣời điều khiển phƣơng tiện, cá nhân, tổ chức có liên 
quan, phải lập thành biên bản; các tài liệu, tình tiết tiếp nhận, thu thập đƣợc để xác định vi phạm 
hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên đƣờng thủy phải đƣợc lƣu trong hồ sơ vụ việc xử phạt 
vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an; 

c) Căn cứ kết quả xác minh, tài liệu, tình tiết thu thập đƣợc, ngƣời có thẩm quyền xử phạt 
thực hiện: 



 

 

Trƣờng hợp thông tin, hình ảnh phản ánh đúng, xác định có hành vi vi phạm hành chính thì 
tiến hành xử lý vi phạm hành chính hoặc chuyển hồ sơ vụ việc đến cấp có thẩm quyền (đối với 
trƣờng hợp vƣợt quá thẩm quyền) để xử lý theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính; 

Trƣờng hợp thông tin, hình ảnh có dấu hiệu làm giả thì chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan 
có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật; 

Trƣờng hợp thông tin, hình ảnh của tổ chức, cá nhân cung cấp mà qua xác minh, xác 
định không có hành vi vi phạm hoặc không đủ căn cứ để xác định hành vi vi phạm thì tiến hành kết 
thúc hồ sơ vụ việc và lƣu theo quy định.”. 

8. Bổ sung Điều 15b vào sau Điều 15a nhƣ sau: 

“Điều 15b. Tiếp nhận kết quả thu đƣợc từ các phƣơng tiện, thiết bị kỹ thuật do tổ chức 
đƣợc giao quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng thủy nội địa, vùng 
nƣớc cảng biển và luồng hàng hải ngoài vùng nƣớc cảng biển nơi phƣơng tiện thủy nội địa  
đƣợc phép hoạt động (sau đây gọi tắt là đƣờng thủy) cung cấp 

1. Đơn vị Cảnh sát đƣờng thủy đƣợc giao nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, theo tuyến, địa bàn 
phụ trách, có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức đƣợc giao quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng 
giao thông đƣờng thủy để thực hiện: 

a) Phối hợp khai thác, sử dụng dữ liệu quản lý, điều hành giao thông của tổ chức đƣợc giao 
quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng thủy để phục vụ công tác bảo đảm trật tự, 
an toàn giao thông và đấu tranh phòng chống tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông theo quy định 
của pháp luật; 

b) Tiếp nhận kết quả thu đƣợc từ phƣơng tiện, thiết bị kỹ thuật quy định tại Điều 22 Nghị định 
số 135/2021/NĐ-CP để sử dụng làm căn cứ xác định hành vi vi phạm hành chính và xử lý vi phạm 
hành chính theo quy định của pháp luật. Sau khi tiếp nhận kết quả, thực hiện: 

Trƣờng hợp phƣơng tiện vi phạm đang lƣu thông trên tuyến, địa bàn phụ trách thì thủ trƣởng 
đơn vị tuần tra, kiểm soát giao thông có thẩm quyền tổ chức lực lƣợng tiến hành dừng phƣơng tiện vi 
phạm, kiểm soát và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; 

Trƣờng hợp phƣơng tiện vi phạm đã di chuyển sang tuyến, địa bàn khác thì thủ trƣởng đơn 
vị tuần tra, kiểm soát có thẩm quyền thực hiện việc xác minh thông tin về phƣơng tiện vi phạm, chủ 
phƣơng tiện, gửi thông báo vi phạm và xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 11a Thông tƣ này. 

2. Khi tiếp nhận kết quả thu đƣợc từ phƣơng tiện, thiết bị kỹ thuật do tổ chức đƣợc giao quản 
lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng thủy cung cấp thì cán bộ tiếp nhận phải ký giấy 
giao nhận và lƣu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.”. 

9. Sửa đổi khoản 1 Điều 22 nhƣ sau: 

“1. Đối với tai nạn giao thông hoặc tai nạn khác xảy ra trên đƣờng thủy nội địa hoặc tai nạn 
liên quan đến phƣơng tiện thủy nội địa hoạt động ở vùng nƣớc cảng biển, luồng hàng hải ngoài vùng 
nƣớc cảng biển thì thực hiện: 

a) Tổ chức vớt và cấp cứu ngƣời bị nạn, đồng thời huy động lực lƣợng, phƣơng tiện cứu vớt 
hàng hóa, phƣơng tiện bị nạn; 

b) Tổ chức điều tiết giao thông. Trƣờng hợp tai nạn làm cản trở nghiêm trọng đến các hoạt 
động giao thông hoặc gây sự cố, tác hại đến môi trƣờng thì phải thông báo ngay cho cơ quan quản lý 
nhà nƣớc thuộc lĩnh vực đó biết để kịp thời xử lý; 

c) Tổ chức bảo vệ hiện trƣờng vụ tai nạn: khoanh vùng hiện trƣờng, bảo vệ ngƣời, tài sản, 
hàng hóa liên quan; phát hiện và ghi nhận các dấu vết, tang vật tại hiện trƣờng và trên các phƣơng 
tiện liên quan đến tai nạn; giữ nguyên vị trí, trạng thái phƣơng tiện, dấu vết tang vật ở điều kiện cho 
phép, chú ý phát hiện và ghi nhận những thay đổi xảy ra; tạm giữ phƣơng tiện, giấy tờ của phƣơng 
tiện, ngƣời điều khiển phƣơng tiện, tài liệu, vật chứng có liên quan đến tai nạn; nắm tình hình sự việc, 
ngƣời biết sự việc, ngƣời liên quan đến tai nạn; truy tìm ngƣời gây tai nạn bỏ trốn; nắm thông tin khác có 
liên quan đến vụ tai nạn; 

d) Báo cáo tình hình với cấp trên; trao đổi nội dung vụ, việc; bàn giao hồ sơ cho đơn vị chức 
năng giải quyết vụ tai nạn, đồng thời tiếp tục bảo vệ hiện trƣờng cho đến khi kết thúc khám nghiệm 
hiện trƣờng vụ tai nạn.”. 



 

 

Điều 6. Sƣ̉a đổi, bổ sung môṭ số điều của Thông tƣ số 73/2021/TT-BCA ngày 29 tháng 6 
năm 2021 của Bộ trƣởng Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiếu , giấy thông hành và các biểu 
mẫu liên quan. 

Bổ sung điểm c vào sau điểm b khoản 2 Điều 4 nhƣ sau: 

“c) Thông báo về viêc̣ giải quyết đơn trình báo mất hô ̣ chiếu (Mẫu VB03/73).”. 

Điều 7. Biểu mẫu  

Ban hành kèm theo Thông tƣ này các biểu mẫu: 

1. Phiếu giao nhận bƣu phẩm (Mẫu CD13/45). 

2. Giấy khai đăng ký xe (Mẫu số 01A/58). 

3. Giấy khai đăng ký xe tạm thời (Mẫu số 01B/58). 

4. Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (Mẫu số 02/58), mẫu này thay thế mẫu số 
02 ban hành kèm theo Thông tƣ số 58/2020/TT-BCA. 

5. Giấy Chứng nhận đăng ký xe ô tô (Mẫu số 03/58), mẫu này thay thế mẫu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tƣ số 58/2020/TT-BCA. 

6. Giấy Chứng nhận đăng ký rơmoóc, sơmi rơmoóc (Mẫu số 04/58), mẫu này thay thế mẫu 
số 04 ban hành kèm theo Thông tƣ số 58/2020/TT-BCA. 

7. Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời in trên cổng dịch vụ công (Mẫu số 05A/58). 

8. Giấy chứng nhận đăng ký máy kéo (Mẫu số 06/58), mẫu này thay thế mẫu số 06 ban hành 
kèm theo Thông tƣ số 58/2020/TT-BCA. 

9. Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe (Mẫu số 09/58), mẫu này thay thế mẫu số 09 
ban hành kèm theo Thông tƣ số 58/2020/TT-BCA. 

10. Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe in trên cổng dịch vụ công (Mẫu số 09A/58). 

11. Phiếu chuyển kết quả thu thập đƣợc bằng phƣơng tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ về 
hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông (Mẫu số 01/65/68). 

12. Thông báo vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông (Mẫu số 02/65/68). 

13. Thông báo thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao 
thông (Mẫu số 03/65/68). 

14. Phiếu báo (Mẫu số 04/65/68). 

15. Sổ tiếp nhận thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao 
thông đƣờng thủy (Mẫu số 05/68). 

Điều 8. Hiệu lực thi hành  

Thông tƣ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2022.  

Điều 9. Trách nhiệm thi hành 

1. Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đƣợc giao, Cục trƣởng Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội, Cục trƣởng Cục Cảnh sát giao thông, Cục trƣởng Cục Quản lý xuất nhập 
cảnh có trách nhiệm kiểm tra, hƣớng dẫn thực hiện Thông tƣ này. 

2. Thủ trƣởng đơn vị thuộc Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ƣơng và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tƣ này. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tƣ này, nếu có khó khăn, vƣớng mắc, Công an 
các đơn vị, địa phƣơng căn cứ vào nội dung liên quan đến các lĩnh vực về quản lý hành chính về trật 
tự xã hội, trật tự, an toàn giao thông, quản lý xuất nhập cảnh báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Cảnh 
sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục Cảnh sát giao thông hoặc Cục Quản lý xuất nhập cảnh) 
để có hƣớng dẫn kịp thời./. 

 



 

 

Nơi nhận: 
- Các đồng chí Thứ trƣởng Bộ Công an; 
- Các đơn vị trực thuộc Bộ; 
- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng; 
- Công báo; 
- Lƣu: VT, V03 (P3). 

BỘ TRƢỞNG 
 
 
 
 

Đại tƣớng Tô Lâm 
 



 

 

Mẫu CD13/45 
Ban hành kèm theo Thông tƣ số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ trƣởng Bộ Công an 

 
……………(1)…………… 
……………(2)…………… 

________ 
Số:       /PGN-…(3)... 

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

______________________ 

 
 

PHIẾU GIAO NHẬN BƢU PHẨM 
 

I. Tên cơ quan, đơn vị gửi bƣu phẩm: ……………(2)…………… 

- Đại diện Ông/bà: …………....……………. Số điện thoại: …………...… 

- Chức vụ, chức danh: ………………………………………………….. 

Bƣu phẩm gồm có: 

1.……………………………………(4)…………………………………. 

2. …………………………………………………………………………  

 
 (Ký, ghi rõ họ và tên) 

 
II. Dịch vụ bƣu chính công ích: ……………(5)…………… 

- Đại diện Ông/bà: ………………………. Số điện thoại: ……………… 

- Số thẻ Căn cƣớc công dân: ……………… Cấp ngày: …..………..……...    

- Chức vụ, chức danh: ………………………………………………….. 

- Thời gian nhận chuyển bƣu phẩm:………giờ……..… ngày ………….. 

 
 (Ký, ghi rõ họ và tên) 

 
III. Tên cơ quan, tổ chức nhận bƣu phẩm: ……………(6)…………… 

- Địa chỉ: ……………………………………………………………….. 

- Họ và tên ngƣời nhận: ……………………. Số điện thoại: …………… 

- Số thẻ Căn cƣớc công dân: ……………….… Cấp ngày: …………..…....    

- Chức vụ, chức danh: ……………………………………………….. 

- Thời gian nhận bƣu phẩm: ………giờ……..… ngày ………………….. 

 
 
 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
 
 

 

Ghi chú:  

Phiếu giao nhận bƣu phẩm do cơ quan đăng ký mẫu con dấu lập và giao cho nhân viên bƣu 
chính, khi nhận bƣu phẩm đại diện cơ quan, tổ chức sử dụng con dấu kiểm tra niêm phong, ký nhận 
và gửi lại nhân viên bƣu chính chuyển cho cơ quan đăng ký mẫu con dấu lƣu hồ sơ. 

(1) Tên cơ quan trực tiếp quản lý (Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội hoặc 
Công an tỉnh, thành phố); 

(2) Tên cơ quan đăng ký mẫu con dấu; 

(3) Phiên hiệu cơ quan ban hành phiếu giao nhận bƣu phẩm; 

(4) Liệt kê cụ thể bƣu phẩm giao nhận kèm theo; 



 

 

(5) Tên đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính công ích; 

(6) Tên cơ quan, tổ chức sử dụng con dấu. 



 

 

Mẫu số 01A/58 
Ban hành kèm theo Thông tƣ số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ trƣởng Bộ Công an 

 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________ 
GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ XE  

 
A. PHẦN CHỦ XE TỰ KÊ KHAI  

Tên chủ xe:……………………………….; Năm sinh:……………… ………...….. 

Nơi ĐKHKTT:………………………………………………………………………… 

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………… 

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu của chủ xe:………………………………  

cấp ngày…..…/…..../……..…; tại:……………………………………  

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu của ngƣời làm thủ tục:……………… cấp ngày……./……/……….; 
tại:…………… ………………… 

Điện thoại của chủ xe:………………………….; Thƣ điện tử:…………………..…. 

Điện thoại của ngƣời làm thủ tục:…………… …… ; Thƣ điện tử:………… ……. 

Mã hóa đơn điện tử:……………… ……………..; Mã số thuế:………………… 

Mã hồ sơ lệ phí trƣớc bạ điện tử:………………; Cơ quan cấp:…………………… 

Số tờ khai hải quan điện tử:…………………….; Cơ quan cấp:…………………… 

Số sêri Phiếu KTCLXX:………………………..; Cơ quan cấp …………………… 

Số giấy phép kinh doanh vận tải………………..; Cấp ngày……./……/………..; tại…………… 

Số giấy phép kinh doanh:……………….............….; Cấp ngày……./……/………..; tại…………. 

Số máy 1:……………………………......………………………………………… 

Số máy 2:…………………………………………………  

Số khung:…………………………………… Loại xe: ……………; Màu sơn: ……………; Nhãn 
hiệu: ………………..…; Số loại: ………………….…………..… 

 

Đăng ký mới  □   Đăng ký sang tên □   

  

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 trƣớc 
pháp luật về các chứng từ trong hồ sơ xe. 

 
Mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến 

…………………………… 
 
 

..........., ngày.......tháng.........năm.............. 
CHỦ XE 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là xe cơ quan) 

 
 

 

Mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến:………………………………………………… 



 

 

B. PHẦN KIỂM TRA XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ XE 

BIỂN SỐ MỚI: …………………………..………………………………. 

Nơi dán bản chà số máy   
(đổi, cấp lại đăng ký, biển số 

không phải dán) 
 

 Nơi dán bản chà số khung  
(đổi, cấp lại đăng ký, biển số 

không phải dán) 
 

 
 

DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ VỀ NGUỒN GỐC CỦA XE 
 

Mã hồ sơ nguồn gốc xe (Số sêri Phiếu KTCLXX/Số khung phương tiện):..................... 

Tên đơn vị sản xuất, lắp ráp/nhập khẩu:.......................................................................... 

Địa chỉ:...................................................................................................... 

Số tờ khai nhập khẩu:................................; Ngày......tháng.....năm......  

Cửa khẩu nhập:......................................................................................................... 

Loại xe:....................... ; Nhãn hiệu: .....................; Màu sơn:........................... 

Số loại:..............; Năm sản xuất:............. ; Dung tích xi lanh/công xuất:.........cm³/kw                                         

Số khung:..............................; Số máy:............................................... 

Số chỗ ngồi:............................; Đứng:................................... ; Nằm:............................. 

Kích thƣớc bao dài:....................... mm; rộng:.................. mm; cao:...................... mm 

Khối lƣợng bản thân:....................... kg; Kích cỡ lốp:............................................ 

Khối lƣợng hàng chuyên chở:.............. kg; Khối lƣợng kéo theo:............................ kg 

Kích thƣớc thùng (dài x rộng x cao).......................mm; Chiều dài cơ sở:...............mm. 

 
DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ VỀ LỆ PHÍ TRƢỚC BẠ 

 
Mã hồ sơ lệ phí trƣớc bạ:................................ ; Số điện thoại:........................................ 

Tên ngƣời nộp thuế:......................................................................................................                                                                  

Địa chỉ:............................................................................................................................. 

Tên cơ quan thuế thu:............................................................................................ 

Loại xe:................;Nhãn hiệu:...............;Số loại:..............; Năm sản xuất:.................... 

Số khung:.......................; Số máy:............................; Màu sơn:...........................             

Giá trị tài sản tính LPTB:..........; Dung tích xi lanh/công xuất:.......................cm³/Kw 

Số tiền lệ phí trƣớc bạ phải nộp:.....................; Ngày nộp:..................................... 

THỐNG KÊ GIẤY TỜ ĐĂNG KÝ XE 
 

TT LOẠI GIẤY TỜ CƠ QUAN CẤP SỐ GIẤY TỜ NGÀY CẤP 

1     

2     

3     

....ngày... tháng....năm... 
CÁN BỘ ĐĂNG KÝ XE 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

(1)........................... 
(Ký tên và đóng dấu) 

 
 

Ghi chú:  



 

 

(1) ở bộ ghi Cục trƣởng; ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng ghi Trƣởng phòng; ở Công 
an cấp huyện ghi Trƣởng Công an quận, huyện, thị xã, thành phố; ở Công an cấp xã ghi Trƣởng 
Công an xã, phƣờng, thị trấn 



Mẫu số 01B/58 
Ban hành kèm theo Thông tƣ số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022  của Bộ trƣởng Bộ Công an 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

______________________ 
GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ XE TẠM THỜI 

 
Tên chủ xe:………………….………………; Năm sinh:…………… …............ 

Nơi ĐKHKTT:……………………………………………………………………… 

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………… 

Số CCCD/Hộ chiếu (của chủ xe hoặc ngƣời làm thủ tục):……………… cấp 
ngày…../…..../…….tại:…………….......... 

Điện thoại:…… …………........        Thƣ điện tử:………………………  

Số giấy phép kinh doanh:……… ……......…….; Cấp ngày……./……/………..; tại…………… 

Mã số thuế:………………...............        Số hóa đơn:……………………….........…. 

Số tờ khai hải quan:……………...........;  Cơ quan cấp:……………......…………….. 

Số Phiếu KTCLXX:………………….……; Cơ quan cấp …………………………… 

Nhãn hiệu: ………….........; Số loại: …………..…Màu sơn: …………………............ 

Loại xe …………..........; Năm sản xuất:.....................; Dung tích xi lanh/công 
suất:...................cm³/kw 

Số máy 1:………………… …… …................................ 

Số máy 2:………………………… …….................... 

Số khung:………................. Số chỗ ngồi:..................................................                                      

Kích thƣớc bao dài: ………......mm; rộng: ……….....mm; cao: ……………..….mm;  Khối 
lƣợng bản thân:………….......kg;    Kích cỡ lốp: …………....................... 

Khối lƣợng hàng chuyên chở: …………....kg;  

Khối lƣợng kéo theo: …...................kg 

Kích thƣớc thùng (dài x rộng x cao). …………............. mm;  

Chiều dài cơ sở: …………...…...........mm 

Phạm vi hoạt động: …….........; Thời gian hoạt động: …………………...................... 

Các loại giấy tờ kèm theo: ………………………………………………………………..............… 

 Tôi xin cam đoan về nội dung khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp 
luật về các chứng từ trong hồ sơ xe. 

 
 
 
 

................, ngày..........tháng........năm.............. 
CHỦ XE  

 (Chữ ký điện tử) 
 

 

 

 



 

 

Mẫu số 02/58 
Ban hành kèm theo Thông tƣ số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ trƣởng Bộ Công an 

                                                                                        
CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY 

 
1. Mặt trƣớc:  

   

2. Mặt sau: 

 

Ghi chú: Ký hiệu trong mẫu: 

 Ở TRUNG ƢƠNG Ở ĐỊA PHƢƠNG 

(1) BỘ CÔNG AN 
CÔNG AN TỈNH, THÀNH PHỐ + TÊN ĐỊA 
PHƢƠNG 

(2) Ministry of Public Security Tên địa phƣơng + Province’s Public Security 



 

 

(3) CỤC CẢNH SÁT GIAO THÔNG 
PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG; CÔNG AN 
QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 

(4) The Traffic Police Department The Traffic Police Division 

(5) 
 

CÔNG AN XÃ, PHƢỜNG, THỊ TRẤN 

(6) HÀ NỘI TÊN ĐỊA PHƢƠNG 

(7) CỤC TRƢỞNG 
TRƢỞNG PHÒNG; TRƢỞNG CÔNG AN QUẬN, 
HUYỆN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ; 
TRƢỞNG CÔNG AN XÃ, PHƢỜNG, THỊ TRẤN 

 Chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy in trên phôi chất liệu nhựa tổng hợp, có mã vạch QR: 
kích thƣớc 85,6 x 53,98 mm đƣợc in trên nền mầu vàng, hoa văn hình Công an hiệu.  

 



 

 

Mẫu số 03/58 
Ban hành kèm theo Thông tƣ số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ trƣởng Bộ Công an 

 
CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE Ô TÔ 

 
1. Mặt trƣớc:  

   

2. Mặt sau: 

    



 

 

Ghi chú: Ký hiệu trong mẫu: 

 Ở TRUNG ƢƠNG Ở ĐỊA PHƢƠNG 

(1) BỘ CÔNG AN 
CÔNG AN TỈNH, THÀNH PHỐ + TÊN ĐỊA 
PHƢƠNG 

(2) Ministry of Public Security Tên địa phƣơng + Province’s Public Security 

(3) CỤC CẢNH SÁT GIAO THÔNG 
PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG; CÔNG AN 
QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 

(4) The Traffic Police Department The Traffic Police Division 

(5) HÀ NỘI TÊN ĐỊA PHƢƠNG 

(6) CỤC TRƢỞNG 
TRƢỞNG PHÒNG; TRƢỞNG CÔNG AN QUẬN, 
HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 

Chứng nhận đăng ký xe ô tô in trên phôi chất liệu nhựa tổng hợp, có mã vạch QR: kích thƣớc 85,6 x 
53,98 mm đƣợc in trên nền mầu vàng, hoa văn hình Công an hiệu.  

 



 

 

Mẫu số 04/58 
Ban hành kèm theo Thông tƣ số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ trƣởng Bộ Công an 

 
CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ RƠ MOÓC, SƠ MI RƠ MOÓC 

 
 

1. Mặt trƣớc: 

   

2.Mặt sau: 

 

 



 

 

Ghi chú: Ký hiệu trong mẫu: 

 Ở TRUNG ƢƠNG Ở ĐỊA PHƢƠNG 

(1) BỘ CÔNG AN 
CÔNG AN TỈNH, THÀNH PHỐ + TÊN ĐỊA 
PHƢƠNG 

(2) Ministry of Public Security Tên địa phƣơng + Province’s Public Security 

(3) CỤC CẢNH SÁT GIAO THÔNG 
PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG; CÔNG AN 
QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 

(4) The Traffic Police Department The Traffic Police Division 

(5) HÀ NỘI TÊN ĐỊA PHƢƠNG 

(6) CỤC TRƢỞNG 
TRƢỞNG PHÒNG; TRƢỞNG CÔNG AN QUẬN, 
HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 

 

Chứng nhận đăng ký rơmoóc, sơmi rơmoóc in trên phôi chất liệu nhựa tổng hợp, có mã vạch QR: 
kích thƣớc 85,6 x 53,98 mm đƣợc in trên nền mầu vàng, hoa văn hình Công an hiệu.  



 

 

Mẫu số 05A/58 
Ban hành kèm theo Thông tƣ số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ trƣởng Bộ Công an 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________ 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE TẠM THỜI 
Temporary vehicle registation 

 
Tên chủ xe (Owner’s full name): .................................................................................................................................................................... 

Địa chỉ (Address):............................................................................................................................................................................................ 

Nhãn hiệu (make): ..................................................Số loại (type) .......................................Màu sơn (color).................................................. 

Loại xe (Vehicle type): ...............................Số chỗ ngồi (Seat).............................Số khung (Chassis N
0
):....................................................... 

Phạm vi Hoạt động (operate in the range)................................................................................................................................................. 

 

Giá trị đến ngày (date of expiry) 
................/................/.............. 

 

Cơ quan đăng ký xe 
(Chữ ký số) 

 
 
 

  

 
 
 
 

 



 

 

Mẫu số 06/58 
Ban hành kèm theo Thông tƣ số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ trƣởng Bộ Công an 

 
CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MÁY KÉO 

 
1. Mặt trƣớc:  

   

2. Mặt sau: 

  



 

 

Ghi chú: Ký hiệu trong mẫu: 

 Ở TRUNG ƢƠNG Ở ĐỊA PHƢƠNG 

(1) BỘ CÔNG AN 
CÔNG AN TỈNH, THÀNH PHỐ + TÊN ĐỊA 
PHƢƠNG 

(2) Ministry of Public Security Tên địa phƣơng + Province’s Public Security 

(3) CỤC CẢNH SÁT GIAO THÔNG 
PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG; CÔNG AN 
QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 

(4) The Traffic Police Department The Traffic Police Division 

(5) HÀ NỘI TÊN ĐỊA PHƢƠNG 

(6) CỤC TRƢỞNG 
TRƢỞNG PHÒNG; TRƢỞNG CÔNG AN 
QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 

Chứng nhận đăng ký máy kéo in trên phôi chất liệu nhựa tổng hợp, có mã vạch QR: kích thƣớc 85,6 
x 53,98 mm đƣợc in trên nền mầu vàng, hoa văn hình Công an hiệu. 

 

 



 

 

Mẫu số 09/58 
Ban hành kèm theo Thông tƣ số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ trƣởng Bộ Công an 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________ 

GIẤY CHỨNG NHẬN THU HỒI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE 
 

A. PHẦN THÔNG TIN CỦA CHỦ XE  
 

XE (Vehicle): ....................................BIỂN SỐ (Number Plate): ........................................... 

1- Chủ xe (Owner’s full name):.................................................................................... 

2- Địa chỉ (Address): ................................................................................................... 

3- Số điện thoại chủ xe: ................................................; email: ............................................. 

4- Số điện thoại ngƣời làm thủ tục: .................................; email: .............................................. 

5- Có chiếc xe với đặc điểm sau (Characteristics of the vehicle): 

Nhãn hiệu (Brand): ...........................................  Số loại (Model code): ................................. 

Số máy (Engine No): ............................................... Số khung (Chassis No): ........................... 

6- Nay đề nghị thu hồi đăng ký biển số xe và sang tên cho chủ xe mới (Now to move the car 
to new vehicle owners)................................................. 

7- Địa chỉ (Address)……….……………………… …………….............................. 

8- Kèm theo giấy này có (attached documents)     

        Biển số         □                                  Giấy chứng nhận đăng ký xe □ 

  

Nơi dán bản chà số máy (Thu hồi xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng không 
phải dán) 

 

 

Nơi dán bản chà số khung (Thu hồi xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng không 
phải dán) 

 
 .............., ngày (date)..........tháng............năm........... 

CHỦ XE/NGƢỜI LÀM THỦ TỤC 
(ký, ghi rõ họ tên) 

 
 

B. PHẦN KIỂM TRA XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ HỒ SƠ XE   

Xác nhận chủ xe: .............................................................................................. 

Đã làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe .......................................................................... 

Biển số tạm thời (nếu chủ xe có yêu cầu): ............................................................................. 

Hồ sơ gốc của xe trên đang lƣu trữ tại cơ quan đăng ký của ................................................. 

 
……...(1)…… 

(Ký tên và đóng dấu) 
.............., ngày............ tháng ............ năm  

CÁN BỘ ĐĂNG KÝ XE 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú: 

- 01 Bản Giấy khai lƣu trữ tại cơ quan quản lý hồ sơ xe 

- 01 Bản Giấy khai giao cho chủ xe (để bàn giao cho ngƣời mua,  



 

 

  đƣợc cho tặng, đƣợc điều chuyển xe). 

  (1) ở Bộ ghi Cục trƣởng; ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng ghi Trƣởng phòng; ở 
Công an cấp huyện ghi Trƣởng Công an quận, huyện, thị xã, thành phố; ở Công an cấp xã ghi 
Trƣởng Công an xã, phƣờng, thị trấn. 

 

 

 

 



 

 

Mẫu số 09A/58 
Ban hành kèm theo Thông tƣ số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ trƣởng Bộ Công an  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________ 

 
GIẤY CHỨNG NHẬN THU HỒI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE 

 
A. PHẦN THÔNG TIN CỦA CHỦ XE  

 
XE (Vehicle): ..............................BIỂN SỐ (Number Plate): ....................................... 

1- Chủ xe (Owner’s full name):............................................................................... 

2- Địa chỉ (Address): ............................................................................................. 

3- Số điện thoại chủ xe: ...............................; thƣ điện tử: .............................................. 

4- Số điện thoại ngƣời làm thủ tục: .........................; thƣ điện tử: ................................. 

 5- Có chiếc xe với đặc điểm sau (Characteristics of the vehicle): 

Nhãn hiệu (Brand): ............................  Số loại (Model code): ...................................... 

Số máy (Engine No): ........................ Số khung (Chassis No): ..................................... 

6- Lý do thu hồi (Reason)............................................................................................. 

   + Xe hết niên hạn sử dụng □ 

   + Xe hỏng không sử dụng đƣợc □ 

7- Địa chỉ (Address)……….………………………………………..……… 

8- Kèm theo giấy này có (attached documents)     

   Biển số      □                          Giấy chứng nhận đăng ký xe □ 

 
................., ngày .....tháng...............năm.............. 

CHỦ XE/NGƢỜI LÀM THỦ TỤC 
(Chữ ký điện tử) 

 
B. PHẦN XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN THU HỒI  

Đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe .........................  của chủ xe:....................... 

Hồ sơ gốc của xe trên đang lƣu trữ tại cơ quan đăng ký................................................. 

 
................., ngày............ tháng ............ năm 

CƠ QUAN THU HỒI 
(Chữ ký số) 



 

 

Mẫu số 01/65/68 
Ban hành kèm theo Thông tƣ số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ trƣởng Bộ Công an 

 
(1)................................ 
(2)................................ 

___________ 
Số: ......../PC-…. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________ 

........(3)........, ngày ....... tháng ........ năm ....... 
 

PHIẾU CHUYỂN  
Kết quả thu thập đƣợc bằng phƣơng tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ về hành vi vi phạm hành 

chính về trật tự, an toàn giao thông ……(4)………  
 

Kính gửi: ………………………(5)……………………………  
                 

………..………(2)…… chuyển kết quả thu thập đƣợc bằng phƣơng tiện, thiết bị kỹ thuật 
nghiệp vụ đối với:  

Phƣơng tiện giao thông (ghi rõ loại phƣơng tiện, biển số, màu biển):………..…. 

Chủ phƣơng tiện: ………...……………………..; Địa chỉ: ……………… 

Thời gian, địa điểm vi phạm: ………………………………………………… 

Hành vi vi phạm: ……………..……….……….……………....…..… đƣợc quy định tại Nghị định 
số …../……/NĐ-CP ngày …/…/… của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
…………………(4)………………………….  

Ngày…../…/…., …….….(2)……... đã gửi thông báo đến chủ phƣơng tiện, tổ chức, cá nhân 
có liên quan đến hành vi vi phạm đến trụ sở cơ quan Công an để giải quyết vụ việc. 

Đề nghị …………..(5)…………… thực hiện giải quyết, xử lý theo quy định của pháp luật khi 
chủ phƣơng tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hành vi vi phạm  đến trụ sở đơn vị để giải quyết 
vụ việc./. 

(Kèm theo kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ). 

 
Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 
- Lƣu: Hồ sơ vụ việc. 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

Ghi chú 

(1) Cơ quan chủ quản. 

(2) Cơ quan của ngƣời có thẩm quyền xử phạt (nơi phát hiện vi phạm). 

(3) Địa danh. 

(4) Ghi cụ thể lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đƣờng bộ hoặc đƣờng thủy. 

(5) Tên cơ quan Công an cấp huyện hoặc Công an cấp xã nơi chủ phƣơng tiện, tổ chức, cá 
nhân liên quan đến hành vi vi phạm cƣ trú, đóng trụ sở. 



 

 

Mẫu số 02/65/68 
Ban hành kèm theo Thông tƣ số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ trƣởng Bộ Công an 

 
(1): ……………………… 
(2): ……………………… 

_________ 
Số: ………………..….. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  ______________________ 
   .......(3)……, ngày.....….  tháng ………  năm ……. 

 
THÔNG BÁO 

Vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông ………(4)………  
_________ 

Kính gửi:.…….…………………(5)………………………………….. 
 

……………………(2).…………………… đã sử dụng phƣơng tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ 
hoặc tiếp nhận kết quả ghi thu đƣợc từ phƣơng tiện, thiết bị kỹ thuật của ………… (6) …………… 
phát hiện và ghi nhận: 

Phƣơng tiện (ghi rõ loại phƣơng tiện, biển số, màu biển số): ………….……… 

Chủ phƣơng tiện: ………...……………………..……..…….…….…… 

Địa chỉ: ………………………………..…….….…………….………... 

Thời gian, địa điểm vi phạm: ……………………………………………..  

Hành vi vi phạm: …...……………………..………………, đƣợc quy định tại Nghị định số 
…../……/NĐ-CP ngày …/…/… của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
…………………..(4)………………………. 

Biện pháp ngăn chặn đƣợc áp dụng (nếu có):………………………..……… 

Yêu cầu chủ phƣơng tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hành vi vi phạm 
đúng…..giờ…... ngày…./.…./…..có mặt tại trụ sở……......(2)......………., để giải quyết vụ việc vi 
phạm theo quy định của pháp luật. Nếu việc đi lại gặp khó khăn và không có điều kiện trực tiếp 
đến trụ sở cơ quan ..........(2)............ để giải quyết vụ việc vi phạm, thì đúng …...giờ…... 
ngày…./.…./…..có mặt tại trụ sở……......(7)......…., để giải quyết vụ việc vi phạm theo quy định 
của pháp luật. 

Khi đến giải quyết phải mang theo thông báo này và các giấy tờ có liên quan đến phƣơng 
tiện và ngƣời điều khiển phƣơng tiện. 

Nếu quá thời gian trên, ngƣời đƣợc yêu cầu không đến để giải quyết vụ việc vi phạm, thì sẽ 
bị xử lý theo quy định của pháp luật./. 

(Kèm theo kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ). 

 
Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 
- ….. (7)…… 
- Lƣu: Hồ sơ vụ việc. 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

Ghi chú 

(1) Cơ quan chủ quản. 

(2) Cơ quan của ngƣời có thẩm quyền xử phạt; đơn vị phát hiện vi phạm. 

(3) Địa danh. 

(4) Ghi cụ thể lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đƣờng bộ hoặc đƣờng thủy. 

(5) Chủ phƣơng tiện. 

(6) Đơn vị chuyển kết quả ghi thu đƣợc bằng phƣơng tiện, thiết bị kỹ thuật (nếu có). 



 

 

(7) Tên Công an cấp huyện hoặc Công an cấp xã (nơi chủ phƣơng tiện, tổ chức, cá nhân có 
liên quan đến hành vi vi phạm cƣ trú, đóng trụ sở) mà cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm đã 
chuyển kết quả thu thập đƣợc bằng phƣơng tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. 



 

 

Mẫu số 03/65/68 
Ban hành kèm theo Thông tƣ số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ trƣởng Bộ Công an 

 
(1): ……………………… 
(2): ……………………… 

_______ 
Số: ………………..….. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

____________________ 
   .......(3)……, ngày.....….  tháng ………  năm ……. 

 
 

THÔNG BÁO 
Thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông ……..(4)………  

__________ 
Kính gửi:.…….…………………(5)………………………………….. 

 
Hồi … giờ … ngày …../…../…..,…………..(2)…………………………  đã tiếp nhận thông tin, 

hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông ………(4)……… do cá nhân, tổ 
chức cung cấp hoặc đăng tải trên phƣơng tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Qua xác minh, xem 
xét:  

Phƣơng tiện giao thông (ghi rõ loại phƣơng tiện, biển số): ….………… 

Chủ phƣơng tiện: ………...……………………..……….………….…… 

Địa chỉ: ………………………………..…….……..….….………….….. 

Có dấu hiệu vi phạm: …...……………………..………………………… 

đƣợc quy định tại Nghị định số …../……/NĐ-CP ngày …/…/… của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ………..(4)……………... 

Đề nghị chủ phƣơng tiện, ngƣời điều khiển phƣơng tiện đúng…..giờ..… ngày….../..…./…..có 
mặt tại trụ sở………(2)…….. để làm rõ vụ việc. Khi đến giải quyết phải mang theo thông báo này và 
các giấy tờ có liên quan đến phƣơng tiện giao thông và ngƣời điều khiển phƣơng tiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 
- Công an xã, phƣờng, thị trấn nơi chủ phƣơng 
tiện cƣ trú, đóng trụ sở (Để chuyển thông báo và 
đề nghị thực hiện theo quy định). 
- Lƣu: Hồ sơ vụ việc. 
 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

Ghi chú 

(1) Cơ quan chủ quản. 

(2) Cơ quan của ngƣời gửi thông báo. 

(3) Địa danh. 

(4) Ghi cụ thể lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đƣờng bộ hoặc đƣờng thủy. 

(5) Chủ phƣơng tiện. 

 



 

 

Mẫu số 04/65/68 
Ban hành kèm theo Thông tƣ số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ trƣởng Bộ Công an 

 
(1)................................ 
(2)................................ 

________ 
Số: .......................... 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

______________________ 
........(3)........, ngày ....... tháng ........ năm ....... 

 
PHIẾU BÁO 

 
Kính gửi …………………… (4)………………. 

 
Công an phƣờng, xã, thị trấn: ………………. đã nhận đƣợc Thông báo số: …………… ngày 

……/……/………. và đã chuyển đến chủ phƣơng tiện theo thông báo hoặc ………..……(5)….………..  

Vậy thông báo để cơ quan đã ra thông báo biết./. 

 
Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 
- Lƣu hồ sơ vụ việc. 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

Ghi chú 

(1) Cơ quan chủ quản. 

(2) Tên cơ quan Công an nơi chủ phƣơng tiện có dấu hiệu vi phạm cƣ trú, đặt trụ sở. 

(3) Địa danh. 

(4) Cơ quan gửi thông báo. 

(5) Không cƣ trú, đóng trụ sở tại phƣờng, xã, thị trấn (ghi rõ lý do); đã bán, cho, tặng cho 
ngƣời khác (ghi rõ tên, tuổi, địa chỉ nơi cƣ trú, đóng trụ sở). 

  

 



 

 

Mẫu số 05/68 
Ban hành kèm theo Thông tƣ số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ trƣởng Bộ Công an 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

______________________ 
BỘ CÔNG AN 

 
(1)......................................................................................................................................... 
(2)......................................................................................................................................... 

 
 

SỔ TIẾP NHẬN THÔNG TIN, HÌNH ẢNH PHẢN ÁNH VI PHẠM  
HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƢỜNG THỦY 

 
 

           Đơn vị sử dụng: (3):................................. 

           Từ ngày ........ tháng ....... năm .................. 

                                                                                                                                       Quyển số: .................................................... 

 

 

Ghi chú: 

(1): Cục Cảnh sát giao thông; Công an cấp tỉnh; 

(2): Thủy đoàn….,Phòng Cảnh sát đƣờng thủy; Phòng Cảnh sát giao thông hoặc Công an cấp huyện; 

(3): Đội…....; Thủy đội…. Trạm…….. 

* In trên khổ A3, 100 trang (không kể bìa), bìa màu xanh ngọc./. 



 

 

STT 
Thời gian 
tiếp nhận 

Tổ chức, cá nhân 
cung cấp hoặc 

tên phƣơng tiện 
thông tin đại 

chúng đăng tải, 
mạng xã hội 

Loại 
thông 

tin, 
hình 
ảnh  

Đại 
diện tổ 
chức, 

cá 
nhân 
ký tên 

(Trường 
hợp 
cung 
cấp 
trực 
tiếp) 

Cán 
bộ 
tiếp 

nhận 
(Ký 
tên) 

Kết quả xác minh, xử lý  
Ghi 
chú 

Tên 
hoặc họ 
và tên 

Địa 
chỉ  

Số 
biên 
bản, 

quyết 
định 
xử 

phạt 

Họ 
tên, 
địa 
chỉ 

ngƣời 
vi 

phạm 

Loại 
phƣơng 

tiện 
thủy, 

biển số 
đăng ký 

hành 
chính 
hoặc 

mã VR 

Thời 
gian, 
hành 
vi vi 

phạm 

Biện 
pháp 
ngăn 
chặn, 
biện 
pháp 
khác 

Phạt 
tiền 

Hình 
thức 
xử 

phạt 
bổ 

sung 

Thực 
hiện 

quyếtxử 
phạt 

Không 
vi 

phạm 
hoặc 

không 
đủ 
căn 
cứ  
xác 
định 

vi 
phạm 

 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

 
… 

                



 

 

Mẫu VB03/73 
Ban hành kèm theo Thông tƣ số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ trƣởng Bộ Công an 

 
BỘ CÔNG AN 

CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH 
_________ 

Số:………./……… 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

______________________ 
………., ngày……..tháng……năm…… 

 
 

THÔNG BÁO 
Về việc giải quyết đơn trình báo mất hộ chiếu 

______ 
Kính gửi: ………………………………. 

 
Cục Quản lý xuất nhập cảnh nhận đƣợc đơn đề ngày ……/…./…. của ông (bà) trình báo về 

việc bị mất hộ chiếu, thông tin cụ thể nhƣ sau: 

Họ và tên ngƣời đƣợc cấp hộ chiếu ……………………………………… 

Giới tính: Nam   □   Nữ □ 

Sinh ngày ……./..…/……… Nơi sinh (tỉnh, thành phố)…………………… 

Số hộ chiếu bị mất: ……………….ngày cấp……./……/………………….. 

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

Thực hiện quy định của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Cục Quản lý 
xuất nhập cảnh đã hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu bị mất, số: …………….. nêu trên. 

Xin thông báo để ông (bà) biết./. 

 
Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 
-…(1)..; 
- Lƣu:…….                                    
 
 
Ghi chú: 
(1) Đơn vị tiếp nhận đơn trình báo mất hộ chiếu 
   

NGƢỜI CÓ THẨM QUYỀN 
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 

 

 

 


