
HƯỚNG DẪN 

CỦA CỤC CẢNH SÁT GIAO THÔNG 

(Theo Báo An ninh Thủ đô ngày 02/12/2021) 

Ngày 02/12, Cục Cảnh Sát Giao thông đã khuyến cáo người dân nên đăng 
ký xe trực tuyến để giảm tải cho các điểm đăng ký xe vì thuế trước bạ giảm. 

Theo Cục Cảnh sát giao thông, do mức thu phí trước bạ ô tô giảm 50% 
bắt đầu từ 01/12, nên tại một số điểm đăng ký xe trên cả nước xuất hiện tình 
trạng quá tải, nhiều người tới đăng ký xe. 

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân có nhu cầu đăng ký xe, 
nhất là xe ô tô nên vào Cổng dịch vụ công Quốc gia để khai báo đăng ký xe hoặc 
truy cập Cổng Thông tin điện tử Cục CSGT, để tiến hành khai báo điện tử nhằm 
rút ngắn thời gian chờ đợi khi tiến hành đăng ký xe, thuận tiện cho cơ quan đăng 
ký xe và đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19.  

Cũng bắt đầu từ 01/12/2021, hệ thống đăng ký xe của lực lượng CSGT cả 
nước đã tích hợp trực tuyến với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, đảm bảo 
nhanh chóng, chính xác, thuận tiện cho công dân thực hiện thủ tục hành chính. 

Hiện quy trình đăng ký xe trực tuyến gồm 4 bước gồm: 

Bước 1, chủ xe kê khai thông tin của xe, chủ xe theo mẫu Giấy khai đăng 
ký xe (mẫu số 01) trên trang thông tin điện tử Cổng dịch vụ công Quốc gia (từ 
01/3/2021 có thể kê khai trên website của Cục CSGT). 

Bước 2, chủ xe nhận mã số thứ tự, lịch hẹn giải quyết hồ sơ qua email 
hoặc qua tin nhắn điện thoại. Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe kiểm tra 
nội dung kê khai, tiến hành đăng ký cho chủ xe. 

Bước 3, chủ xe đến điểm đăng ký xe để xuất trình giấy tờ, mang xe đến 
kiểm tra theo quy định. Giấy tờ người dân có nhu cầu đăng ký xe cần chuẩn bị 
gồm: Giấy tờ nguồn gốc xe (đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước là phiếu 
kiểm tra chất lượng xuất xưởng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo 
quy định); Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe (hoá đơn, chứng từ tài chính (biên 
lai, phiếu thu) hoặc giấy tờ mua bán, cho, tặng xe (quyết định, hợp đồng, văn 
bản thừa kế...); Giấy tờ lệ phí trước bạ xe (biên lai hoặc giấy nộp tiền vào ngân 
sách Nhà nước hoặc giấy ủy nhiệm chi qua ngân hàng nộp lệ phí trước bạ hoặc 
giấy tờ nộp lệ phí trước bạ khác hoặc giấy thông tin dữ liệu nộp lệ phí trước bạ 
được in từ hệ thống đăng ký quản lý xe (ghi đầy đủ nhãn hiệu, số loại, loại xe, 
số máy, số khung của xe). 

Bước 4, sau khi mang xe và giấy tờ đến trực tiếp cơ quan đăng ký xe, cán 
bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe kiểm tra hồ sơ và thực tế xe đầy đủ đúng 
quy định, sau đó hướng dẫn chủ xe bấm chọn biển số trên hệ thống đăng ký xe. 
Chủ xe nhận giấy hẹn trả giấy chứng nhận đăng ký xe, nộp lệ phí đăng ký xe và 
nhận biển số. 


