
 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày     /3/2020 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định) 
 

 

STT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 

Thủ tục cấp biển hiệu 

phương tiện vận tải 

khách du lịch 

02 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với 

phương tiện là xe ô tô và 07 

ngày làm việc đối với 

phương tiện thủy nội địa. 

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công 

tỉnh 

Không 
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 

ngày 19/6/2017; 

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP 

của Chính phủ ngày 31/12/2017 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Du lịch. 

 

 

2 

Thủ tục cấp đổi biển 

hiệu phương tiện vận 

tải khách du lịch 

02 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với 

phương tiện là xe ô tô và 07 

ngày làm việc đối với 

phương tiện thủy nội địa. 

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công 

tỉnh 

Không 

3 

Thủ tục cấp lại biển 

hiệu phương tiện vận 

tải khách du lịch 

02 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ hợp lệ 

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công 

tỉnh 

Không 
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