
 

 

Kính gửi: BCH PCTT&TKCN các tỉnh, tp trực thuộc Trung ương. 

 

 Nhằm tăng cường quản lý, phát hành biển “XE HỘ ĐÊ” năm 2021, Tổng cục 

Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương: 

1. Ban hành văn bản hướng dẫn thủ tục cấp biển, trong đó quy định chặt chẽ 

việc cấp biển theo hướng minh bạch, cụ thể: 

a) Đối tượng cấp: 

- Cấp cả năm: chỉ cấp cho các đối tượng thường trực, trực tiếp làm công tác 

phòng, chống thiên tai của địa phương; 

- Các đối tượng khác tham gia thực thi nhiệm vụ khẩn cấp trong công tác 

phòng, chống thiên tai: Chỉ cấp trong khoảng thời gian xảy ra tình huống thiên tai. 

b) Quy định về hồ sơ đề nghị cấp biển: 

- Hồ sơ đề nghị cấp biển: văn bản đề nghị của lãnh đạo cơ quan đề nghị cấp 

biển (kèm theo bản sao công chứng giấy đăng ký xe, ảnh màu chụp biển xe). 

- Người nộp hồ sơ và nhận biển: có giấy giới thiệu của lãnh đạo cơ quan đề 

nghị cấp biển, chứng minh thư nhân dân, số điện thoại liên hệ. Khi nhận biển cần 

ký xác nhận vào sổ quản lý cấp biển xe. 

c) Quản lý sau khi cấp: Phối hợp thông tin hai chiều đến các cơ quan quản lý 

giao thông trên địa bàn và các cơ quan có liên quan nhằm quản lý sử dụng biển xe 

một cách chặt chẽ, hiệu quả. 

2. Thay đổi mẫu, mầu biển để tránh làm giả, sử dụng lại biển cũ đã hết thời 

hạn, dán tem chống giả đối với biển được cấp (có mẫu biển năm 2021 kèm theo). 

3. Xây dựng quy chế sử dụng biển trong đó quy định rõ các trường hợp được 

sử dụng biển xe (chỉ được sử dụng khi thi hành nhiệm vụ). Xử lý các trường hợp sử 

dụng biển không đúng mục đích, quy định cụ thể các trường hợp nhắc nhở, thu hồi. 
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4. Hàng quý gửi danh sách cấp biển về Tổng cục Phòng, chống thiên tai (qua 

Cục Ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai) và cơ quan quản lý đường bộ tại địa 

phương để tổng hợp, giám sát, kiểm tra khi cần thiết. 

Đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương triển khai thực hiện ./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng; 

- Lãnh đạo Bộ; 

- Tổng cục trưởng; 

- Cục Cảnh sát giao thông – Bộ CA; 

- TC Đường bộ VN - Bộ GTVT; 

- Lưu: VT, ƯPKP (VPC). 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

CỤC TRƯỞNG CỤC ỨNG PHÓ VÀ 

 KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Quang 

 



PHỤ LỤC. 

HÌNH THỨC, KÍCH THƯỚC BIỂN “XE HỘ ĐÊ” NĂM 2021. 

 

 Biển “XE HỘ ĐÊ” hình chữ nhật, nền trắng (thay cho nền vàng) có hình 

chìm biểu tượng của cơ quan có thẩm quyền cấp biển (nếu có); khung ngang có 

kích thước 13 cm x 24 cm, nét màu đỏ rộng 0,5 cm, có dán tem chống giả (Ngay 

trước số cấp), trong khung được chia làm 3 phần. 

- Phần trên: Gồm 2 dòng. 

+ Dòng trên: chữ màu xanh cao 1 cm, nét rộng 0,2 cm. Đối với biển “XE HỘ 

ĐÊ” Trung ương: ghi “TW-PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI”; Đối với biển “XE HỘ 

ĐÊ” địa phương: ghi “PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TỈNH/TP……”; 

+ Dòng dưới chữ màu đỏ, ghi “XE HỘ ĐÊ”; chữ cao 4 cm, nét rộng 1,0 cm. 

- Phần giữa: gồm 2 dòng, dòng trên ghi biển số đăng ký xe được cấp, dòng 

dưới ghi thời hạn sử dụng biển, trong đó: 

+ Dòng trên chữ màu đen ghi “BIỂN XE:” chữ cao 0,5 cm, nét rộng 0,1 cm; 

Phần ghi biển số đăng ký xe được cấp chữ màu xanh, cao 1,5 cm, nét rộng 0,4 cm. 

+ Dòng dưới chữ màu đen ghi “GIÁ TRỊ ĐẾN:” chữ cao 0,5 cm, nét rộng 0,1 

cm; Phần ghi thời hạn sử dụng biển, chữ màu xanh, cao 1,5 cm, nét rộng 0,4 cm. 

+ Phần khung bên cạnh: Ghi số cấp, ngày cấp biển và chữ ký, dấu của cơ 

quan có thẩm quyền cấp biển. 

Phần dưới: ghi “CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG KHI THI HÀNH NHIỆM VỤ” chữ 

màu đỏ, cao 0,5 cm, nét rộng 0,1 cm. (Có biển mẫu đính kèm). 
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