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1. ĐĂNG NHẬP 

Bước 1: Đơn vị kinh doanh vận tải vào trình duyệt và truy cập vào link: 

http://tuyenvantai.mt.gov.vn/ 

Bước 2: Kích nút Đăng nhập bên trên cùng tay phải 

 

Bước 3: Nhập thông tin tài khoản đăng nhập, mật khẩu và nhấn Đăng nhập 

 

2. NỘP HỒ SƠ VÀ NHẬN KẾT QUẢ 

2.1. Nộp hồ sơ thủ tục 2.002285 - Đăng ký khai thác tuyến 

- Đơn vị KDVT truy cập link phần mềm, đăng nhập tài khoản. 

- Nộp hồ sơ thủ tục 2.002285 - Đăng ký khai thác tuyến:  

http://tuyenvantai.mt.gov.vn/
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+ Chọn dịch vụ Đăng ký khai thác tuyến đã công bố hoặc Đăng ký khai thác tuyến 

mới. 

 

Sau đó đơn vị KDVT thực hiện lần lượt theo quy trình sau: 

Bước 1: Chọn tuyến 

- Nếu nộp hồ sơ đăng ký khai thác tuyến đã công bố, đơn vị KDVT tìm kiếm tuyến 

cần đăng ký, kích biểu tượng Chọn tuyến đăng ký khai thác: 

 

- Nếu nộp hồ sơ đăng ký khai thác tuyến mới, đơn vị KDVT nhập thông tin tuyến rồi 

bấm Bước tiếp. 
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Bước 2: Đăng ký các nốt khai thác 

- Chọn biểu tượng Thêm nốt ở mục Danh sách nốt (tài) đã đăng ký, popup Thêm nốt 

hiển thị, nhập thông tin ngày, giờ xuất bến tại bến xe đi và ngày, giờ xuất bến tại bến 

xe đến rồi bấm Lưu. 

 

 

 

- Thông tin nốt đã được lưu lại, chọn Bước tiếp. 

 

Lưu ý: Nếu đơn vị KDVT đăng ký nốt vượt quá lưu lượng cho phép thì hệ thống sẽ đưa ra 

cánh báo để đơn vị KDVT đăng ký lưu lượng nằm trong số lưu lượng còn lại hoặc chờ số 

nốt đang đăng ký khai thác hoàn thành hồ sơ để đăng ký sau. 
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Bước 3: Kiểm tra thông tin đơn vị kinh doanh vận tải 

- Thông tin đơn vị KDVT được cập nhật sẵn theo tài khoản doanh nghiệp và các thông 

tin được cấp trong giấy phép kinh doanh vận tải xe ô tô. 

- Nếu chưa đủ thông tin đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị KDVT nhấn vào menu 

“DOANH NGHIỆP” để thực hiện cập nhật thêm các thông tin cho đầy đủ rồi mới 

tiếp tục nộp hồ sơ. 

 

- Đơn vị KDVT kiểm tra lại thông tin đơn vị kinh doanh vận tải rồi bấm Bước tiếp. 

 

Bước 4: Hoàn thiện và Nộp hồ sơ 

- File pdf Đăng ký khai thác tuyến được sinh ra, đơn vị KDVT có thể tải xuống và ký 

đóng dấu để tài lên thành phần đính kèm lại. 
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- Đơn vị KDVT đính kèm thêm Phương án khai thác tuyến và Biên bản thống nhất 

giữa hai đầu bến (đối với tuyến mới). 
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- Sau đó kiểm tra lại thông tin rồi bấm Nộp hồ sơ 

 

- Hồ sơ được nộp thành công 

2.2. Tra cứu hồ sơ 

 Đơn vị kinh doanh vận tải sau khi nộp hồ sơ thành công đợi cơ quan tiếp nhận 

thì sẽ nhận được một mã số hồ sơ. Đơn vị có thể dùng mã số hồ sơ này để thực hiện 

tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ xong hay chưa.  

 Tra cứu tại màn hình Trang chủ: 
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 Tra cứu tại menu Quản lý hồ sơ: 
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 Nếu hồ sơ bị vi phạm thời gian giãn cách tối thiểu với nốt có sẵn của tuyến 

hoặc với các hồ sơ khác đang trong quá trình xử lý thì sẽ hiển thị ghi chú: Hồ sơ vi 

phạm thời gian giãn cách tối thiểu, đang trong hàng đợi chờ xử lý. 

 
Các hồ sơ này phải chờ cán bộ xử lý các hồ sơ ưu tiên (hồ sơ nộp sớm nhất không vi 

phạm), nếu hồ sơ ưu tiên được trả thông báo khai thác tuyến thành công thì các hồ 

sơ vi phạm này tự động bị trả lại. 

2.3. Nhận kết quả hồ sơ 

 Đơn vị kinh doanh vận tải đăng nhập và Quản lý hồ sơ xem các hồ sơ mình 

đã nộp đã có kết quả hay chưa.  

 Nếu đã có kết quả hồ sơ nằm ở menu “Đã được cấp phép” và chọn menu 

con “Kết thúc trả kết quả hồ sơ” và kích xem chi tiết hồ sơ, kết quả xử lý hồ sơ. 

 

2.4. Xem các thông báo đã được cấp phép 

Đơn vị KDVT vào menu Giấy phép, chọn Thông báo khai thác tuyến: 
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Tại đây Đơn vị KDVT có thể sử dụng các thao tác: 

: Xem thông tin chi tiết thông báo 

 

: Tải xuống thông báo khai thác tuyến 

 

2.5. Xem lại các tuyến đơn vị đang khai thác 

Đơn vị KDVT vào menu Quản lý tuyến để xem lại danh sách tuyến đang khai thác:  
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Đơn vị KDVT bấm chọn biểu tượng  tại cột Thao tác để xem chi tiết thông tin tuyến: 

 

Tại đây hiển thị Thông tin chi tiết tuyến, Thông báo đơn vị khai thác tuyến thành công 

(click biểu tượng  để tải về), Dữ liệu biểu đồ xe chạy (cập nhật các giờ đang có đơn vị 

KDVT khai thác) 

 


