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Thủ tục đổi bằng lái xe do nước ngoài cấp

Cập nhật: 12-07-2011 15:29:58    

Lái xe phải xuất trình bản dịch giấy phép lái xe nước ngoài ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật của cơ quan công chứng hoặc Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam mà người dịch làm việc; đóng dấu giáp lai với bản sao

chụp giấy phép lái xe

> 

Bằng lái xe của nước ngoài có được dùng ở VN?

Việc công nhận trong lãnh thổ của mình Giấy phép lái xe (GPLX) quốc gia hoặc GPLX quốc tế của người nước ngoài được các nước trên thế giới tham gia ký kết Công ước thực hiện theo Công ước về giao thông đường bộ tại Vienna ngày

8/11/1968; điều chỉnh, bổ sung và có hiệu lực từ ngày 3/9/1993. Hiện nay, Việt Nam chưa tham gia ký kết Công ước này nên anh chưa thể sử dụng GPLX của Pháp cấp cho anh để điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tại Việt Nam.

Để lái xe tại Việt Nam, anh cần làm thủ tục đổi GPLX do Pháp cấp để lấy GPLX của Việt Nam.

Theo quy định tại Điều 45c Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao

thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ thì Hồ sơ đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài gồm những giấy tờ sau đây:

1) Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (theo mẫu quy định tại Phụ lục của Thông tư này);

2) Bản dịch giấy phép lái xe nước ngoài ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật của cơ quan công chứng hoặc Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam mà người dịch làm việc, đóng dấu giáp lai với bản sao chụp giấy phép lái xe;

trường hợp phát hiện có nghi vấn, cơ quan cấp đổi giấy phép lái xe có văn bản đề nghị Đại sứ quán, Lãnh sự quán của quốc gia cấp giấy phép lái xe tại Việt Nam xác minh;

3) Bản sao chụp hộ chiếu gồm phần số hộ chiếu, họ tên và ảnh người được cấp, thời hạn sử dụng và trang thị thực nhập cảnh vào Việt Nam hoặc bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng minh thư ngoại giao hoặc công vụ do Bộ

Ngoại giao Việt Nam cấp;

4) Bản sao chụp Thẻ cư trú, Thẻ lưu trú, Thẻ tạm trú, Thẻ thường trú hoặc giấy tờ xác minh định cư lâu dài tại Việt Nam đối với người nước ngoài; giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu Việt Nam còn thời hạn đối với người Việt Nam để

đối chiếu;

5) 02 ảnh màu cỡ 3x4 cm kiểu giấy chứng minh nhân dân.

Khi đến đổi giấy phép lái xe, người lái xe xuất trình hộ chiếu còn thời hạn hoặc giấy chứng minh nhân dân (giấy chứng minh thư ngoại giao, công vụ do Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp) và giấy phép lái xe nước ngoài để đối chiếu.

Hồ sơ do người lái xe lập thành 2 bộ nộp trực tiếp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Địa chỉ: 106 Thái Thịnh, Đống Đa, TP Hà Nội) hoặc Sở Giao thông vận tải (nơi bạn đăng ký cư trú, lưu trú, tạm trú hoặc định cư lâu dài).

Thạc sĩ, luật sư Phạm Thanh Bình
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