Từ 1/1/2015, dừng sang tên đổi chủ xe không có giấy tờ mua bán
Thứ hai, 10 Tháng mười một 2014 09:10

Trung tá Trần Văn Thủy, Đội trưởng Đội CSGT Đăng ký quản lý phương tiện giao thông
cơ giới đường bộ (gọi tắt là Đội ĐKX trực thuộc Phòng PC67, Công an TP HCM) cho biết,
theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA, kể từ 1/1/2015, Đội ĐKX sẽ không giải quyết trường hợp
xe vắng chủ (xe không có giấy tờ mua bán).

Ảnh minh hoạ
Cũng theo Trung tá Thủy, việc tạo điều kiện làm thủ tục đối với xe vắng chủ đã tiến hành được
gần hai năm. Đó là quãng thời gian khá dài để giải quyết hợp thức hóa phương tiện cho người
dân. Ngoài ra, cũng từ 1/1/2015, lực lượng chức năng sẽ xử phạt trường hợp xe ô tô sang tên trễ
hạn.

Trên địa bàn TP HCM, từ ngày 1/1/1990 - 30/10/2014, Đội ĐKX đã làm thủ tục sang tên cho
135.721 xe ô tô, 9.958 xe mô tô trên 175cc, 1.139.821 xe mô tô dưới 175cc. Còn từ 1/6/2014 30/10/2014, đã sang tên được 6.305 ô tô, 426 xe mô tô trên 755CC, 20.598 xe mô tô dưới
175cc.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến làm thủ tục đăng ký, sang tên phương tiện,
ngoài trụ sở chính tại đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, Đội ĐKX còn mở thêm các điểm
đăng ký ở An Sương, Rạch Chiếc và tới đây sẽ có thêm cơ sở ở quận 7. Ngoài ra, dịch vụ trả
hồ sơ tận nhà (do PC67 phối hợp với Bưu điện Thành phố) cũng đang phát huy tác dụng, phục
vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân.
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