
CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG AN THÀNH PHỐ CAO LÃNH 

 

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         

Số: 455/CATP-TH TP. Cao Lãnh, ngày 21 tháng 5 năm 2022 

V/v tuyên truyền tổ chức đăng ký xe mô 

tô, xe gắn máy  

 

  

Kính gửi:  

 - Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh Thành phố; 

- Trạm Truyền thanh xã, phường. 

                                         

Thực hiện Quyết định số 594/QĐ-CAT-PX01 ngày 19/5/2022 của Công 

an tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp công tác 

đăng ký xe trong lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp, Công an Thành phố đã tổ 

chức việc đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có 

kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp 

quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn Thành 

phố Cao Lãnh. 

Để thông tin cho tổ chức, cá nhân nắm về việc đăng ký xe mô tô, xe gắn máy 

(kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên, Công an thành 

phố Cao Lãnh kính gửi nội dung Thông báo “tổ chức việc đăng ký xe mô tô, xe 

gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự” (có gửi kèm). 

Kính đề nghị các đồng chí quan tâm, phối hợp tuyên truyền trên Đài, 

Trạm truyền thanh để người dân nắm./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (để phối hợp); 

- Trưởng CA xã, phường (để thực hiện); 

- Lưu CATP: VT (Huyền, 20 bản). 

TRƯỞNG CÔNG AN 
 
 
 
 
 
 
 

Đại tá Nguyễn Thành Lên 
 

 

 

 

 

 



THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện)  

và các loại xe có kết cấu tương tự 

 

Thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BCA, ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Công an; Thông tư số 16/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2020/TT-BCA, ngày 

16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác nghiệp vụ cấp, thu 

hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của lực lượng 

Cảnh sát giao thông và Quyết định số 594/QĐ-CAT-PX01 ngày 19/5/2022 của 

Công an tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp 

công tác đăng ký xe trong lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp. Công an Thành 

phố Cao Lãnh thông báo đến cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn Thành 

phố như sau: 

1. Công an Thành phố Cao Lãnh tổ chức tiếp nhận đăng ký, giải quyết các 

thủ tục hành chính về đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các 

loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, 

doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên 

địa bàn Thành phố Cao Lãnh. 

2. Thời gian và địa điểm đăng ký xe 

- Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng bắt đầu từ 7 giờ đến 11 giờ 

30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ).  

- Địa điểm: Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an Thành phố Cao 

Lãnh (số 01, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 4, Thành phố Cao Lãnh). 

3. Thời gian tiếp nhận đăng ký xe bắt đầu từ ngày 21/5/2022. 

Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có khó khăn, vướng mắc vui lòng liên 

hệ qua số điện thoại Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an Thành phố Cao 

Lãnh (0693.620.426) để được hướng dẫn, giải đáp. 

Công an Thành phố Cao Lãnh xin trân trọng thông báo đến các tổ chức, 

doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn biết. 
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