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Lạng Sơn, ngày 14  tháng 02 năm 2022 
V/v triển khai Nghị định số 

119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 
của Chính phủ quy định trình tự, thủ 
tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép 

vận tải đường bộ qua biên giới 

 

 
       Kính gửi: Các DN, HTX tham gia hoạt động vận tải quốc tế Việt 

– Trung qua cặp cửa cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan. 
                               

Ngày 24/12/2021 của Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2021/NĐ-
CP, Quy định về trình tự thủ tục cấp, cấp lại thu hồi giấy phép vận tải đường bộ 
qua biên giới; Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2022.  

Để các cơ quan, đơn vị có liên quan tiện nghiên cứu thực hiện quy định cấp 
Giấy phép vận tải quốc tế cho phương tiện vận tải hàng hoá, hành khách, xe công 
vụ của Việt Nam sang Trung Quốc, qua cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị 
Quan theo Hiệp định vận tải đường bộ Việt - Trung, Sở Giao thông vận tải Lạng 
Sơn thông tin một số nội dung cơ bản như sau: 

1. Đối tượng cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung:  

Giấy phép xe vận tải các loại: A, B, C, E, F, G, D được cấp cho phương 
tiện của các đơn vị kinh doanh vận tải và xe công vụ của Việt Nam tham gia hoạt 
động vận tải quốc tế qua các cặp cửa khẩu thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ 
giữa Việt Nam – Trung Quốc. 

Các loại Giấy phép vận tải được quy định cụ thể tại Điều 16 của Nghị định 
số 119/2021/NĐ-CP của Chính phủ. 

2. Cơ quan có thẩm quyền cấp, gia hạn và thu hồi giấy phép: 

a) Tổng cục Đường bộ Việt Nam: Cấp GPVT đường bộ quốc tế lần đầu 
trong năm đối với các phương tiện vận tải vào sâu trong nội địa của Trung Quốc 
(Các loại GPVT loại E, F, G); Cấp Giấy phép xe vận tải loại D (giấy phép vận tải 
cấp cho phương tiện vận tải hàng nguy hiểm và hàng siêu trường, siêu trọng của 
Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam); Cấp Giấy giới thiệu cho doanh nghiệp, 
hợp tác xã tham gia tổ chức vận chuyển hàng nguy hiểm và hàng siêu trường, 
siêu trọng từ Việt Nam nhập cảnh vào Trung Quốc. 

b) Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn cấp GPVT các loại A, B, C và cấp Giấy phép 
vận tải đường bộ quốc tế từ lần thứ hai trở đi trong năm đối với các phương tiện 
vận tải vào sâu trong nội địa của Trung Quốc (Các loại GPVT loại F, G) qua cặp 
cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan. 

3. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ các loại A, B, 
C, E, F & G: theo quy định tại Điều 17 của Nghị định số 119/2021/NĐ-CP của 
Chính phủ. 
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4. Trình tự, thủ tục cấp Giới thiệu đề nghị cấp Giấy phép vận tải đường bộ 
quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc loại D cho phương tiện của Việt Nam: 
theo quy định tại Điều 18 của Nghị định số 119/2021/NĐ-CP của Chính phủ. 

5. Cấp Giấy phép vận tải đường bộ loại D cho phương tiện vận tải của 
Trung Quốc vào Việt Nam: theo quy định tại Điều 19 của Nghị định số 
119/2021/NĐ-CP của Chính phủ. 

6. Thu hồi Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung 
Quốc theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 119/2021/NĐ-CP của Chính 
phủ. 

7. Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung 
Quốc theo quy định tại Điều 21 của Nghị định số 119/2021/NĐ-CP của Chính 
phủ. 

8. Quy trình đăng ký, ngừng khai thác tuyến, bổ sung hoặc thay thế phương 
tiện khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc 
theo quy định tại Điều 22 của Nghị định số 119/2021/NĐ-CP của Chính phủ. 

(Gửi kèm theo Nghị định số 119/2021/NĐ-CP của Chính để các cơ quan, 
đơn vị tiện nghiên cứu) 

Nội dung nào chưa rõ đề nghị liên hệ với đ/c Trần Bích Diệp, Trạm Quản 
lý vận tải cửa khẩu – Sở GTVT Lạng Sơn theo số ĐT: 0965575428 để trao đổi. 

Sở Giao thông vận tải thông tin để các doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ 
quan, đơn vị có liên quan biết và tiện nghiên cứu thực hiện khi có nhu cầu cấp 
giấy phép cho phương tiện vận tải hàng hoá, hành khách, xe công vụ của Việt 
Nam sang Trung Quốc./. 

 

 
Nơi nhận:                                          
- Như kính gửi;                                                     
- Ban Quản lý KKTCK ĐĐ-LS; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, Ban thuộc Sở; 
- Website Sở; 
- Lưu VT, Trạm QLVTCK; 
 

KT. GIÁM ĐỐC 
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Đã ký 
 
 

Nguyễn Ngọc Huy 
 
 


