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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /QĐ-UBND  Đắk Lắk, ngày           tháng          năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thông qua Phƣơng án đơn giản hóa thủ tục hành chính  

lĩnh vực Giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết  

của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và 

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 3242/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Đắk Lắk 

năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 28/01/2021của UBND tỉnh 

Đắk Lắk ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn 

tỉnh năm 2021; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực Giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải 

tỉnh Đắk Lắk, chi tiết tại Phụ lục kèm theo. 

Điều 2. Trên cơ sở Phương án đơn giản hoá được thông qua tại Quyết 

định này: 

1. Giao Sở Giao thông vận tải chủ động tham mưu UBND tỉnh có văn bản 

kiến nghị Bộ Giao thông vận tải, các cơ quan có thẩm quyền khác (nếu có) thực 

thi sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thủ tục hành 

chính thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật. 

 

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, đơn 
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vị có liên quan thực hiện Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Giao thông vận tải;      

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Các Phòng: CN, NC; 

- Lưu: VT, KSTTHC (D 4). 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Hà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục  

PHƢƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày           /           /2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk) 

 

1. Phƣơng án đơn giản hóa TTHC 

Thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp  

- Nội dung đơn giản hóa: Bỏ “Bản sao thẻ căn cước công dân” trong 

thành phần hồ sơ thực hiện TTHC. 

- Lý do: Tại Điều 38 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy 

phép lái xe cơ giới đường bộ được sửa đổi tại Khoản 7 Điều 2 Thông tư số 

01/2021/TT-BGTVT ngày 27/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có 

quy định về thành phần hồ sơ của thủ tục “đổi giấy phép lái xe do ngành giao 

thông vận tải cấp” bao gồm cả “Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ 

căn cƣớc công dân…” là không cần thiết, bởi hiện nay, nếu công dân có thẻ căn 

cước công dân, thì thông tin đã được cập nhật đầy đủ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư. Do đó, công dân chỉ cần khai, cập nhật trong “đơn đề nghị cấp đổi 

giấy phép lái xe” là công chức tiếp nhận, giải quyết TTHC có thể tra cứu thông 

tin cụ thể của công dân đó, không cần phải nộp bản sao căn cước công dân. 

- Kiến nghị thực thi: Đề nghị sửa đổi Khoản 7 Điều 2 Thông tư số 

01/2021/TT-BGTVT ngày 27/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

theo hướng bãi bỏ quy định “…hoặc bản sao thẻ căn cƣớc công dân” trong 

thành phần hồ sơ của thủ tục “đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải 

cấp”. 

2. Nôị dung khác 

Thủ tục “công bố đƣa bến xe hàng vào khai thác” 

- Khó khăn, vướng mắc: TTHC này được Bộ Giao thông vận tải công bố 

tại Quyết định số 3110/QĐ-BGTVT, ngày 28/8/2015 về việc công bố danh mục 

và nội dung TTHC được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Giao thông vận tải (số thứ tự 21 phần B mục II) và Quyết định số 1915/QĐ-

BGTVT, ngày 21/6/2016 của Bộ Giao thông vận tải công bố sửa đổi, bổ sung, 

thay thế và bãi bỏ TTHC thuộc quyền quản lý của Bộ Giao thông vận tải (số thứ 

tự thứ 36 mục I, phụ lục II) trên cơ sở quy định tại Thông tư số 63/2014/TT-

BGTVT, ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản 

lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Tỉnh cũng 

đã công bố TTHC này tại Quyết định số 1735/QĐ-UBND, ngày 16/6/2016 của 

UBND tỉnh. 

Hiện nay, Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT đã được thay thế bởi Thông 

tư số 12/2020/TT-BGTVT, ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-12-2017-tt-bgtvt-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
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về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải 

đường bộ. Theo đó, tại điểm a khoản 3 Điều 57 quy định đối với các đơn vị kinh 

doanh bến xe hàng thực hiện theo khoản 2 Điều 21 của Nghị định số 

10/2020/NĐ-CP, ngày 17/01/2020, cụ thể: “Bến xe hàng chỉ được vào khai thác 

sau khi doanh nghiệp công bố và thông báo đến Sở Giao thông vận tải địa 

phương”. Như vậy, theo Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và Thông tư số 

12/2020/TT-BGTVT thì việc “công bố đưa bến xe hàng vào khai thác” không 

thuộc thẩm quyền công bố của Sở Giao thông vận tải và đây cũng không phải là 

TTHC. Tuy nhiên, hiện nay Bộ Giao thông vận tải chưa công bố bãi bỏ TTHC 

này, nên địa phương cũng không có cơ sở để công bố bãi bỏ tại địa phương. 

- Kiến nghị: Đề nghị Bộ Giao thông vận tải sớm ban hành quyết định 

công bố bãi bỏ TTHC này./. 
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