DANH MỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ THUỘC THẨM QUYỀN
GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1670 /QĐ-UBND ngày 27 / 07 /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Thủ tục hành chính cấp tỉnh (đã công bố tại Quyết định số 2766/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)
STT
1

2

Tên TTHC
Cấp mới
phép lái xe

Giấy

Thời hạn
giải quyết
10 ngày làm việc, kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ hợp
lệ.

- Trường hợp Giấy phép
lái xe bị mất, còn thời
hạn sử dụng hoặc quá
thời hạn sử dụng dưới 3
tháng: Sau thời gian 02
tháng, kể từ ngày nhận
Cấp lại Giấy phép
đủ hồ sơ hợp lệ.
lái xe
- Trường hợp Giấy phép
lái xe bị mất, quá thời
hạn sử dụng từ 03 tháng
trở lên: 10 ngày làm
việc, kể từ ngày nhận
đủ hồ sơ hợp lệ.

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

- Lệ phí: 135.000 đồng/Giấy
phép.
- Phí sát hạch lái xe:
+ Đối với thi sát hạch lái xe
mô tô (hạng xe A1, A2, A3,
A4):
. Sát hạch lý thuyết: 40.000
đồng/lần sát hạch;
. Sát hạch thực hành: 50.000
Trung tâm phục vụ đồng/lần sát hạch.
hành chính công + Đối với thi sát hạch lái xe ô
tỉnh Đắk Lắk.
tô (hạng xe B1, B2, C, D, E,
F):
. Sát hạch lý thuyết: 90.000
đồng/lần sát hạch;
. Sát hạch thực hành trong
hình: 300.000 đồng/lần sát
hạch;
. Sát hạch thực hành trên
đường giao thông công cộng:
60.000 đồng/lần sát hạch.

Căn cứ pháp lý

- Các Thông tư
của Bộ trưởng
Bộ Giao thông
vận tải:
Số
12/TT-BGTVT
ngày 15/4/2017,
số 38/2019/TTBGTVT
ngày
08/10/2019;
- Thông tư số
188/2016/TTBTC
ngày
8/11/2016
của
Bộ trưởng Bộ
Tài Chính.

2
STT

Tên TTHC

Thời hạn
giải quyết

3

Đổi Giấy phép lái 05 ngày làm việc, kể từ
xe quân sự do Bộ ngày nhận đủ hồ sơ hợp
Quốc phòng cấp
lệ.

4

Đổi Giấy phép lái 05 ngày làm việc, kể từ
xe do ngành Công ngày nhận đủ hồ sơ hợp
an cấp
lệ.

5

Đổi Giấy phép lái
xe hoặc bằng lái
xe của nước ngoài
cấp

6

Đổi Giấy phép lái
xe hoặc bằng lái
xe của nước ngoài
cấp cho khách du
lịch nước ngoài
lái xe vào Việt
Nam

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

- Các Thông tư
của Bộ trưởng
Bộ Giao thông
vận tải:
Số
12/TT-BGTVT
ngày 15/4/2017,
Trung tâm phục vụ
số 38/2019/TT05 ngày làm việc, kể từ
Lệ phí: 135.000 đồng/Giấy
hành chính công
BGTVT
ngày
ngày nhận đủ hồ sơ hợp
phép.
tỉnh Đắk Lắk.
08/10/2019;
lệ.
- Thông tư số
188/2016/TTBTC
ngày
8/11/2016
của
Bộ trưởng Bộ
Tài Chính.
05 ngày làm việc, kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ hợp
lệ.

