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Lời giới thiệu của giám đốc Sở ～ Người bạn tốt bảo vệ sự an toàn
Công tác giám sát quản lý đường bộ liên quan mật thiết đến cuộc sống của người
dân, từ “xe” cho đến “người”, “từ người lái xe” cho đến “người sử dụng đường bộ” đều
có mối tương quan không thể tách rời nhau. Chúng tôi có một niềm tin vững vàng rằng,
an toàn chính là con đường duy nhất để về nhà, mà công việc bảo vệ sự an toàn cho
người dân chính là trách nhiệm của chúng tôi.
Sở chúng tôi được thành lập từ năm 1970, vốn phụ trách giám sát quản lý đường
bộ tại 11 khu vực hành chính của thành phố Cao Hùng, trước khi huyện và thành phố
được sáp nhập. Năm 2012, để đáp ứng việc sáp nhập giữa huyện và thành phố, công tác
giám sát quản lý đường bộ được bàn giao về cho trung ương quản lý. Bắt đầu từ ngày
15 tháng 1 năm 2018, phối hợp với việc tái cơ cấu tổ chức, khu vực Kỳ Sơn được bàn
giao cho Sở chúng tôi, đồng thời địa bàn quản lý kéo dài đến tận khu Yến Sào, Điền
Liêu, Nội Môn, Đại Thụ, Kỳ Sơn, Mỹ Nông, Mậu Lâm, Lục Quy, Bân Lâm, Giáp Tiên,
Na Mã Hạ và khu Đào Viên. Tính từ năm 1970 đến nay, chúng tôi đã phục vụ được hơn
10 triệu lượt người dân.
Với tư cách là thành viên của đội ngũ giám sát quản lý đường bộ, chúng tôi không
ngừng tiếp nhận thử thách và kỳ vọng tạo ra những đổi mới trong phục vụ. Trong suốt
chặng đường qua, dưới sự nỗ lực của toàn thể cán bộ quản lý và các đồng nghiệp, chúng
tôi luôn nêu cao tinh thần “Vượt qua chính mình”, “Theo đuổi sự vượt trội” để đối diện
với tất cả những thử thách. Chúng tôi lấy sự “thân thiện”, “thuận tiện”, “hành động” và
“hiệu quả” làm giá trị cốt lõi trong việc phục vụ, hợp sức trong việc chuyển đổi mô hình
phục vụ giám sát quản lý, ứng dụng khoa học kĩ thuật vào nhiều phương diện để tìm
kiếm sự thay đổi và đổi mới, thúc đẩy các biện pháp thuận tiện cho người dân với sự
sáng tạo; những năm gần đây, trong công tác phòng chống tai nạn an toàn giao thông,
chúng tôi đã tích cực đẩy mạnh những hành động về an toàn giao thông đường bộ một
cách sâu rộng, thông qua các hình thức tuyên truyền và giáo dục đa dạng, thâm nhập
vào các nhóm cộng đồng, nâng cao quan niệm và thói quen điều khiển phương tiện an
toàn một cách toàn diện cho người tham gia giao thông, tích cực tạo ra môi trường giao
thông thân thiện và an toàn. Với tư cách là người giám sát quản lý giao thông, chúng
tôi luôn phấn đấu hết mình để trở thành người bạn đồng hành bảo vệ an toàn cho người
dân.
Sự thay đổi trong phục vụ, không phải là một nhiệm vụ đơn giản có thể đạt được
trong một sớm một chiều. Việc này cần dựa vào tinh thần kiên định không lùi bước
trước khó khăn của tất cả các đồng nghiệp. Những cố gắng này chính là để tạo ra một
môi trường sử dụng đường bộ đáng tin cậy và an toàn hơn cho người tham gia giao
thông. Chúng tôi đồng thời cũng kỳ vọng các đồng nghiệp, dùng thái độ phục vụ “Lấy
việc phục vụ nhân dân để tu dưỡng đạo đức cá nhân”, thực hiện những giá trị nghề
nghiệp mà bản thân theo đuổi, tạo ra khả năng phục vụ không giới hạn, thiết lập mối
quan hệ hài hòa với nhân dân, từ đó nâng cao chất lượng tổng thể trong công tác phục
vụ.
Không quên tâm niệm ban đầu “Lấy việc phục vụ nhân dân để tu dưỡng đạo đức
cá nhân”, đây chính là mục tiêu mà chúng tôi đã, đang và sẽ luôn kiên trì theo đuổi.
Thật tự hào khi tập thể cán bộ nhân viên của Sở trên dưới một lòng, cùng chung tay
thúc đẩy các loại hình dịch vụ sáng tạo chất lượng cao, mang tính công khai và đơn
giản hóa. Xây dựng một hình tượng cơ quan hành chính nhà nước, hội tụ đủ các yếu tố
“Liêm chính - Hiệu quả - Thân thiện”. Chúng tôi cũng hy vọng nhận được những ý kiến
đóng góp và sự ủng hộ từ dư luận xã hội và người dân.

Giám đốc Sở: Trần Côn Sơn
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Fax: 07-3619367
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Trạm Giám sát Quản lý Kì Sơn
Số tổng Đài：07-6613711
Fax：07-6622048
Địa chỉ: Số 1-123 đường Kỳ Văn, khu
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FB 粉絲專頁

Chức năng của các đơn vị và số nội bộ
Đơn vị

Chức năng

Phòng Kế hoạch và
Xử phạt

Phòng Quản lý
phương tiện giao
thông

Phòng

Quản

người
sử
phương tiện

lý

1. Xử lý các nghiệp vụ về luật bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc
cho xe ô tô, luật đường bộ, qui tắc quản lý vận tải ô tô.
2. Cưỡng chế thi hành, khiếu nại, tố tụng hành chính.
3. Phí giám sát quản lý quy định, tiền thuế và quản lý các đại lý hỗ trợ
nghiệp vụ.
1. Qui hoạch và quản lý công tác kiểm định, ủy thác hỗ trợ kiểm định
phương tiện giao thông.
2. Xét duyệt hồ sơ xin giấy phép đăng ký xe, thay đổi đăng ký và đổi
giấy phép lái xe.
3. Quản lý giấy đăng ký xe và tài liệu xe cơ giới.
4. Đăng ký giao dịch đặt tài sản vay thế chấp, phân loại quản lý xe.
1. Sát hạch lái xe và quản lý cơ sở đào tạo lái xe.
2. Xác minh giấy phép lái xe, hủy giấy phép lái xe, thay đổi đăng ký và

dụng

quản lý tài liệu thông tin về người lái xe.
3. Tổ chức các lớp an toàn giao thông, giáo dục an toàn giao thông.
4. Cấp phát bằng sửa chữa xe tô tô.
1. Giám sát quản lý ngành vận tải xe ô tô.
Phòng Quản lý Vận 2. Quy hoạch, xét duyệt và thúc đẩy vận tải công cộng đường bộ.
3. Cấp giấy thông hành tạm thời cho xe ô tô vận chuyển các loại vật
tải
phẩm đặc biệt.
4. Kiểm tra đột suất, giám sát chỉ đạo an toàn giao thông trên đường.
1. Chiến lược dịch vụ ứng dụng thông tin quản lý đường bộ, quy hoạch
và quản lý ứng dụng môi trường.
Phòng Quản lý
2. Quy hoạch và thúc đẩy an toàn giao thông.
Thông tin
3. Thống kê và phân tích tổng hợp tài liệu giám sát quản lý đường bộ, ra
quyết định chi viện.
1. Quản lý con dấu và văn thư, quản lý tập tin, nghiên cứu khảo sát, quan
hệ công chúng và truyền thông.
Phòng Thư ký
2. Thu chi, tài chính, sửa chữa vận hành, thu mua và những việc không
thuộc phòng ban khác.
Lập ngân sách, công tác kế toán và thống kê các số liệu khác.
Phòng Kế toán
Phòng Nhân sự

Những công tác liên quan đến quản lý nhân sự

Phòng Đáp ứng
Quy tắc

Các vấn đề về chuẩn mực và quy tắc đạo đức.

Số điện thoại miễn phí 24 giờ của Tổng cục Đường bộ: 0800-231-035

2

Trụ sở chính
Số tổng đài: 07-3613161
Phòng ban
Số nội bộ
Phòng Quản lý
phương tiện giao 105、106、107
thông
Phòng Quản lý
người sử dụng 203、205、206
phương tiện

Trạm Giám sát Quản lý
Linh Nhã
Số tổng đài: 07-2257812
Phòng ban Số nội bộ
Tổ 1

Tổ 2

301 、 302 、
311、312

Trạm Giám sát Quản
lý Kì Sơn
Số tổng đài: 07-6613711
Phòng ban
Số nội bộ
Tổ 1

101、102
106、107

101、102、105、 Tổ 2
106

201、202

201 、 202 、

301、302

205、206

Phòng Quản lý
301、302、303
vận tải

Tổ 3

Phòng Kế hoạch
403、405、408
và Xử phạt

Tổ 4

Phòng Quản lý
702、704、705
Thông tin

Đơn vị hợp tác xử lý công việc và các vấn đề khác

Phòng Thư ký

Phòng thu thuế thành phố
Cao Hùng
(07)363-1810
Tổ thuế đăng ký xe

805、812、825

Phòng Kế toán

852、854、856

Phòng Nhân sự

862、863、864

203、204
401 、 402 、
403、404

Tổ 3

Tổ 4

Cục Giao thông chính phủ
thành phố Cao Hùng
(07)362-9902
Trung tâm xử lý các sự cố
giao thông
Số điện thoại chuyên thu
hồi xe cũ – Vụ Bảo vệ Môi 0800-085-717
trường

Phòng Đáp ứng
872
quy tắc
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303、304
401、402
403、405

Dịch vụ chất lượng, công khai và đa dạng
 Liêm chính - Hiệu quả - Tiện lợi - Công khai
1.

2.

3.

Nhằm khuyến khích việc tố cáo những hành vi tham ô quan liêu, Sở chúng tôi thiết lập
đường dây nóng chuyên tiếp nhận những tố giác và phản hồi có liên quan, số điện thoại:
07-3632691.
Dịch vụ chăm sóc khách hàng thông minh (Line): thông qua giao diện trò chuyện, cung
cấp dịch vụ tư vấn và tương tác trực tuyến. Thiết lập kênh tư vấn và giải thích những thắc
mắc về công tác giám sát quản lý 24/ 24 giờ. Dịch vụ sẽ có nhân viên chuyên trách tiếp
nhận và giải đáp các thắc mắc kịp thời, không có hạn chế về không gian và thời gian, phục
vụ quanh năm.
Quầy xử lý hồ sơ tự động 2.0: được đặt ngay tại sảnh chính, tòa nhà văn phòng của Sở,
cung cấp dịch vụ tra cứu, thanh toán và nộp hồ sơ đăng kiểm xe cơ giới v.v. Người dân có
thể tự thực hiện các thủ tục đăng ký bất cứ lúc nào, tiết kiệm được thời gian chờ đợi khi
thực hiện tại quầy.

4.

“Chạm vào chuông yêu thương”: cài đặt mã QR-code cho chuông dịch vụ yêu thương
trực tuyến trên cơ sở phục vụ. Khi cần đến sự hỗ trợ, người dân chỉ cần quét mã vạch (QRcode), sẽ có nhân viên chuyên trách hỗ trợ kịp thời, tránh phát sinh phiền hà và chi phí
thuê “người làm hộ”.

5.

Dịch vụ hỗ trợ làm thủ tục đăng kiểm xe: được đặt tại khu vực nghỉ ngơi dành cho khách,
cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng làm thủ tục đăng kiểm, giảm áp lực việc phải tự lái
khi làm đăng kiểm, ngăn chặn tình trạng “cò mồi” chèo kéo và dụ dỗ khách.
Tính minh bạch trong việc chọn mua biển số xe: khi muốn có được một biển số xe như
mong muốn, chỉ cần thông qua trang web giám sát quản lý là có thể trực tiếp chọn mua
biển số xe mà mình muốn, quá trình chọn biển số đều được công khai minh bạch, không
cần thông qua đại lý cũng có thể thực hiện được.

6.

7.

Dịch vụ “Tắc-xi hạnh phúc” theo hình thức xe buýt: sử dụng xe tắc-xi chạy những tuyến
đường xe buýt đến các vùng ngoại ô và nông thôn, thuận tiện cho mọi người đi khám chữa
bệnh, đi học, đi mua sắm và chuyển đổi phương tiện giao thông v.v. Dịch vụ này giúp
giảm bớt thực trạng tắc-xi trái phép, tránh những tranh chấp về cước phí hoặc tai nạn khi
sử dụng, không đảm bảo được quyền lợi cho hành khách.

8.

Dịch vụ “Cặp công vụ giám sát quản lý hạnh phúc”: với mục đích thúc đẩy việc đưa
dịch vụ đến tận nơi cần phục vụ ở những vùng sâu vùng xa, Sở chúng tôi đặc biệt thiết kế
“Dịch vụ độc quyền”, đồng thời kết hợp với chương trình “Tắc-xi hạnh phúc” để đưa ra
gói dịch vụ “cặp công vụ giám sát quản lý đường bộ” với tên gọi “đóng gói và chuyển
giao riêng biệt”. Người dân cần xử lý những việc liên quan đến giám sát quản lý đường
bộ, có thể thông qua dịch vụ giao nhận hồ sơ chu đáo của “Tắc-xi hạnh phúc”, giúp cho
quá trình giải quyết hồ sơ trở nên nhanh chóng, an toàn, giảm bớt chi phí và thời gian đi
lại cho người dân.
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9.

Dịch vụ trọn gói: cung cấp dịch vụ tại gia cho người khuyết tật, sẽ có nhân viên chuyên
trách đến tận nhà hỗ trợ thực hiện các thủ tục đăng kiểm, cấp giấy phép v.v. Dịch vụ này
giúp giảm bớt những bất tiện trong việc đi lại cho người khuyết tật, ngăn chặn hiện tượng
“cò mồi” lừa đảo, triển khai dịch vụ chuyển giao không khoảng cách, góp phần xây dựng
hình tượng một chính phủ công chính liêm khiết.

 Phục vụ tận tình, nhanh chóng tiện lợi
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Thiết lập dịch vụ tích hợp một cửa, dùng phương thức tác nghiệp chiều ngang trong nội
bộ để xử lý hồ sơ cho người dân, thu hồ sơ tại một điểm và nhanh chóng giải quyết.
Dựa theo đặc tính của nghiệp vụ, thiết lập quầy xử lý riêng, sắp xếp nhân viên chuyên
trách, cung cấp dịch vụ chuyện nghiệp, tiện lợi và hoàn thiện, nhằm rút ngắn thời gian chờ
đợi và nâng cao hiệu quả phục vụ.
Các chứng nhận được cấp ngay khi đăng ký: chứng nhận nộp phí sử dụng nhiên liệu xe ô
tô, nộp giấy phép để hủy đăng ký sử dụng phương tiện giao thông, các mẫu đơn chứng
nhận như đình chỉ, hủy bỏ giấy phép đăng ký xe, báo phế, dừng sử dụng xe, đăng ký sang
tên và các loại hồ sơ khác có liên quan, đều được xử lý ngay khi đăng ký.
Dịch vụ theo hình thức di chuyển của lãnh đạo: lãnh đạo các cấp sẽ thay phiên nhau trực
ở tầng 1 đại sảnh liên hệ công việc, để giải đáp các vấn đề về luật giám sát quản lý đường
bộ và những thắc mắc xử lý văn bản cho người dân bất kỳ lúc nào.
Không nghỉ buổi trưa, kéo dài thời gian phục vụ vào thứ 2, các đại lý làm việc vào ngày
nghỉ. (Thời gian và các thông tin chi tiết về dịch vụ, xin vui lòng xem trang 19).
Trung tâm dịch vụ liên hợp thụ lý hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ nơi ở và địa chỉ nơi làm
việc, liên quan đến nghiệp vụ giám sát quản lý giao thông đường bộ của người dân.

 Dịch vụ mở rộng, không giới hạn về khoảng cách
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Dịch vụ đặt lịch hẹn mọi lúc: cung cấp dịch vụ đặt lịch hẹn thi cấp giấy phép lái xe, đăng
ký thay đổi thông tin và đăng kiểm xe cơ giới, được thực hiện tại các quầy riêng do nhân
viên chuyên trách xử lý, nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi.
“Ứng dụng dịch vụ giám sát quản lý” cung cấp cho người dân dịch vụ tra cứu thông tin
về phí sử dụng nguyên liệu của phương tiện giao thông đăng ký tên mình, hóa đơn vi
phạm giao thông và những dịch vụ giám sát quản lý khác một cách tiện lợi. Ngoài ra, cũng
có thể đăng nhập để cài đặt ứng dụng đẩy những thông tin giám sát quản lý cá nhân như
kiểm tra xe định kỳ, thông báo nộp phí v.v.
Phương thức đóng phí giám sát quản lý đa dạng: ủy quyền cho 4 chuỗi cửa hàng tiện lợi
lớn như 7- Eleven, FamilyMart, OK, Hi Life đại diện thu phí sử dụng nhiên liệu tại các
cửa hàng trên toàn quốc. Ngoài ra, mở thêm dịch vụ thanh toán qua thẻ tín dụng và mã
QR di động, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tăng hiệu quả cho những hình thức
đóng phí.
Thúc đẩy việc sử dụng hóa đơn điện tử và dịch vụ tự động thanh toán, tránh việc hóa đơn
giấy không được gửi đến tay người sử dụng, không phải lo lắng về thời gian thanh toán,
góp phần bảo vệ môi trường bằng cách giảm thiểu lượng giấy và tiết kiệm năng lượng.
Số điện thoại miễn phí 0800-231-035 của Trung tâm phục vụ người sử dụng đường bộ,
điện thoại phục vụ 24/24 giờ.
Đặt quầy hỗ trợ tự động giám sát quản lý tại Văn phòng khu Nội Môn, Gia Định, Lục Quy,
khu du lịch Mậu Lâm và sân bay Quốc tế Cao Hùng. Thiết lập điểm phục vụ tại khu đảo
Kỳ Tân, giúp người dân giải quyết các việc liên quan đến giám sát quản lý đường bộ một
cách đơn giản tại nơi gần nhất.
Thông qua việc hợp tác giữa các cơ quan, phối hợp với Cục Giao thông thành phố Cao
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Hùng cung cấp những thông tin như thông báo đóng phí dừng xe hai bên đường, nhắc
người dân thời hạn kiểm tra xe định kỳ và nộp phạt phí giao thông.
Trước sự chuyển đổi của ngành công nghiệp, nhu cầu vận chuyển những loại hàng hóa
đặc biệt như: quá dài, quá rộng, hàng nguyên công-te-nơ hoặc những vật phẩm nguy hiểm
v.v tăng cao. Từ đó, nhu cầu về việc cấp giấy phép thông hành tạm thời cũng tăng lên theo
từng năm. Điều này không chỉ làm gia tăng khối lượng công việc cho cán bộ phụ trách,
việc sử dụng hồ sơ giấy trước đây cũng gây lãng phí và không hiệu quả. Giải pháp đăng
ký trực tuyến xin cấp giấy phép thông hành tạm thời do Sở chúng tôi chỉ đạo lên kế hoạch,
không những có thể thông dụng trên toàn quốc, mà việc đăng ký trực tuyến không cần sử
dụng văn bản giấy tờ bằng giấy cũng giúp cho quy trình thủ tục trở nên đơn giản, nhanh
chóng và hiệu quả hơn. Ngoài ra, cũng hạ thấp được tỉ lệ các doanh nghiệp do áp lực giao
hàng, nên vận chuyển hàng trái phép khi chưa xin cấp giấy phép thông hành tạm thời, góp
phần vào việc bảo vệ an toàn giao thông một cách hiệu quả.

 Dịch vụ thi cấp giấy phép lái xe thân thiện, chuyên nghiệp
1.

2.

3.

4.
5.

Phần thi viết có cung cấp mục thi nói trên máy tính. Cung cấp đề thi dành cho xe ô tô, xe
mô tô bằng các loại ngôn ngữ như tiếng Phổ thông, tiếng Đài Loan, tiếng Khách Gia (Mân
Nam), tiếng Anh, tiếng Miến Điện, tiếng Việt Nam, tiếng Nhật, tiếng Indonesia, tiếng Thái
Lan, tiếng Campuchia v.v. tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia luyện tập và
làm bài thi. Ngoài ra cũng thiết lập khu thực hành để người dự thi có thể tiến hành luyện
tập trước khi thi.
Để tránh việc người dự thi không quen với địa hình thi hoặc do căng thẳng mà bỏ lỡ cơ
hội thi lấy bằng lái xe. Trước khi thi thực hành, nhân viên chuyên nghiệp sẽ hướng dẫn
luyện tập thực tế trong địa hình, để giảm áp lực, nâng cao tỉ lệ lấy bằng cho người dự thi.
Dịch vụ thi và đổi giấy phép lái xe ngày nghỉ: buổi sáng thứ bảy tuần đầu tiên của mỗi
tháng (08:00-12:00) tại trụ sở chính và trạm Kỳ Sơn; buổi sáng thứ bảy tuần thứ 3 (08:0012:00) tại trạm Linh Nhã. Khi dự thi hoặc đổi giấy phép lái xe vào thời gian này sẽ giúp
người dân không cần xin nghỉ làm.
Chủ động đến các trường đại học, học viện, cao đẳng để mở lớp thi lấy giấy phép lái xe
mô tô cho đối tượng là sinh viên vào ban đêm.
Dịch vụ thi bằng lái ở những vùng sâu, vùng xa và giao thông không thuận tiện, giúp
người dân ở những khu vực này có thể tham gia thi lấy giấy phép lái xe ở nơi gần nhất,
tránh việc đi lại tàu xe bất tiện.



An toàn Giao thông “Follow Me”

1.

Trung tâm Giáo dục An toàn Giao thông: được thành lập bởi sự hợp tác giữa doanh nghiệp
và cơ quan chính phủ, thực hiện công tác tuyên truyền an toàn giao thông tại các cơ quan,
trường học các cấp, các khu cộng đồng, nhằm nâng cao ý thức về nguy hiểm khi tham gia
giao thông, chung sức hạ thấp tỉ lệ tai nạn giao thông.
Trại huấn luyện phòng vệ khi lái xe ở những khu vực hoang vắng: đối với vấn đề xe mô
tô dễ gặp sự cố vào ban đêm, chúng tôi đã thiết lập chương trình tập huấn mô phỏng không
gian và thời gian thực, nhằm nâng cao ý thức an toàn giao thông cho thanh thiếu niên học
viên.
Giáo dục thâm nhập trải nghiệm trao đổi: sử dụng mắt kính 3D thử nghiệm lái xe khi say
rượu, thế giới ảo VR và trải nghiệm góc cua gấp, gia tăng cảm nhận chân thực về những
nguy hiểm trong khi tham gia giao thông.
Liên quan đến quy định đổi bằng lái xe, nguy cơ và dự phòng tai nạn giao thông cho đối
tượng tham gia giao thông là người cao tuổi, chúng tôi kết hợp với chương trình “Giáo
viên đường bộ” tổ chức các hoạt động tuyên truyền và trải nghiệm, sử dụng phương pháp

2.

3.

4.
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“Kể chuyện - Bắt chước - Tấu hài - Ca hát” giúp họ dễ hiểu, và tạo được ý thức an toàn
giao thông đúng đắn, giảm thấp tỉ lệ tai nạn giao thông.

 Giải quyết công việc dễ dàng hơn khi có sự trợ giúp của AI
Người máy thông minh phiên dịch tiếng nước ngoài tức thời: sử dụng công nghệ AI
vào chức năng phiên dịch ngoại ngữ, có thể đạt đến khả năng giao tiếp tự nhiên giữa các
thứ tiếng khác nhau, tạo môi trường phục vụ bằng tiếng nước ngoài thân thiện, phá vỡ
rào cản ngôn ngữ, giúp người ngoại tịch tham gia thi bằng lái có thể trực tiếp đặt câu hỏi
bằng tiếng mẹ đẻ, thông qua nhận dạng giọng nói và kĩ thuật phiên dịch đưa khoảng cách
giao tiếp về số 0.



Quan tâm chăm sóc việc đi lại cho người cao tuổi
Hợp tác với 6 bệnh viện của Thành phố Cao Hùng, cung cấp dịch vụ khám sức khỏe,
kiểm tra chức năng trí nhớ, mô hình dịch vụ “Đổi bằng lái một trạm”. Tại địa điểm đổi
bằng lái, có cung cấp dịch vụ chụp ảnh miễn phí lưu động dành cho những người quên
mang theo ảnh thẻ.
Chủ động gọi điện thoại quan tâm người lái xe cao tuổi, đồng thời nhắc nhở thời
gian đổi bằng lái.
Đối với những người không tiện đi làm thủ tục đổi bằng lái dành cho người cao tuổi,
sẽ có nhân viên chuyên trách đến tận nhà hướng dẫn và thu giao bằng lái.
Khởi động “Chuyến tàu quan tâm” hợp tác với chương trình “Giáo viên đường bộ”
tuyên truyền an toàn đường bộ cho người cao tuổi. Chương trình trực tiếp đến những
trung tâm học tập dành cho người cao tuổi tại các khu cộng đồng lớn, quan tâm đến sự
an toàn cho người cao tuổi khi tham gia giao thông.



Quan tâm chăm sóc Tân Di dân:
Tổ chức “Lớp tập huấn thi lấy giấy phép lái xe mô tô cho Tân Di dân”, giúp họ thuận
lợi lấy được giấy phép lái xe để giải quyết vấn đề di chuyển của họ.
Tổng hợp xếp hạng những câu hỏi dễ sai, phân tích nguyên nhân làm người thi bị
rối và dễ chọn sai đáp án, tăng cường phụ đạo và ôn tập trước khi thi, nâng cao tỉ lệ thi
đậu.
Biên tập “Sổ tay thi bằng lái Trung - Việt”, phụ đạo giúp Tân Di dân nắm bắt được
những quy định pháp luật và môi trường giao thông Đài Loan
Xây dựng môi trường ngôn ngữ tiếng Việt thân thiện, ngoài việc thiết đặt máy luyện
đề thi viết mô phỏng trên máy tính dành riêng cho Tân Di dân, còn thiết kế những bảng
chỉ dẫn và lưu ý giao thông bằng tiêng Việt.

 Cải thiện quy trình giúp việc kiểm định xe được tiến hành
nhanh chóng
1.
2.
3.

4.

Đối với những loại xe cỡ lớn, áp dụng phương thức đăng kiểm một đường, do hai người
đồng thời kiểm tra phía trước và phía sau, để tiết kiệm thời gian cho người dân.
Thúc đẩy việc kiểm định xe không cần giấy tờ và tự động xóa bỏ số, nhằm đơn giản hóa
quy trình kiểm định xe cho người dân.
Đối với những trường hợp kiểm tra đột xuất (như gai lốp xe mòn) sẽ sử dụng đường xe
chuyên dụng, tránh việc xếp hàng chờ đợi, áp dụng phương thức nhân viên chuyên trách,
đường xe chuyên dụng để kiểm tra ngay cho những xe này.
Khi xe khách và một lượng lớn xe mới lấy biển số xe cùng một lúc, có thể dùng phương
thức đặt lịch hẹn đăng kiểm xe, để được sắp xếp nhân viên chuyên trách đến xử lý, tránh
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phải xếp hàng chờ đợi.

 Quản lý nguồn xe cỡ lớn
Thực thi chế độ cảnh báo sớm, cảnh báo EIS và quản lý hành trình qua GPS đối với
các loại xe ngành vận tải như xe du lịch và xe chở hàng cỡ lớn (bao gồm xe Ben chở cát,
đá). Tiến hành phân tích thống kê định kỳ những doanh nghiệp có rủi ro cao từ tệp tin
trên máy tính, nhằm phụ đạo cải thiện, giảm thiểu xảy ra tai nạn, đảm bảo an toàn khi lái
xe.

 Thủ trưởng thực hiện quản lý theo hình thức kiểm tra lưu động
trên đường
Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở thực hiện việc “Quản lý lưu động”, phối hợp với
công tác phân công công việc hằng ngày, đến các tuyến đường trọng yếu và các điểm du
lịch, thực hiện việc kiểm tra xe cộ, giám sát đăng kiểm viên lập biên bản cảnh báo cho
những xe vi phạm luật lệ giao thông, để đảm bảo an toàn khi lái xe.

 Kết hợp giữa giám sát quản lý đường bộ với cơ quan quản lý
hộ khẩu tạo sự tiện lợi và gần gũi
Việc kết hợp hệ thống giám sát quản lý đường bộ với nghiệp vụ quản lý hộ khẩu để
thực hiện các dịch vụ chung. Người dân khi đến quầy làm thủ tục chuyển đổi địa chỉ cư
trú tại cơ quan quản lý hộ khẩu gần nhất trong thành phố, chỉ cần điền “Đơn đồng ý của
người dân về việc thông báo thông tin của Phòng Quản lý hộ khẩu thành phố Cao Hùng”,
thì cùng lúc sẽ được thay đổi địa chỉ trong hộ khẩu, giấy phép lái xe và giấy tờ xe, đạt
được phương châm “Nhận hồ sơ một nơi, giải quyết hết các thủ tục”.
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Giới thiệu nghiệp vụ
§ Quản lý giấy phép lái xe §
Giới hạn độ tuổi thi cấp giấy phép lái xe ô tô và xe mô tô:
（1）Giấy phép lái xe ô tô thông thường, giấy phép lái xe mô tô hạng phổ thông: bắt buộc
phải đủ 18 tuổi, không giới hạn độ tuổi cao nhất.
（2）Giấy phép lái xe phân khối lớn: bắt buộc phải đủ 20 tuổi, không giới hạn độ tuổi cao
nhất. (Trước khi thi cấp giấy phép lái xe, phải qua lớp huấn luyện).
（3）Giấy phép hành nghề lái xe: Bắt buộc phải đủ 20 tuổi, tuổi cao nhất không được vượt
qua 65 tuổi.
2. Những trường hợp không được tham gia thi sát hoạch cấp giấy phép lái xe ô tô và xe mô
tô:
（1） Những người chưa hết thời hạn bị cấm thi cấp giấy phép lái xe.
（2） Những người chưa hết thời hạn xử phạt bị thu hồi, tước giấy phép lái xe.
（3） Những người đã có giấy phép lái xe cùng loại.
1.

（4） Những người suy nhược thần kinh, mù lòa, động kinh.
（5） Những người có chứng động kinh, có đủ yếu tố của thực tế khách quan để nhận định,
tình trạng thể chất và tinh thần của họ có ảnh hưởng đến việc điều khiển xe ô tô,và
những bệnh khác được bác sỹ chuyên khoa chẩn đoán, có ảnh hưởng rõ ràng đến việc
điều khiển phương tiện giao thông.
（6）Những người bị trúng độc (ngộ độc) rượu, chất gây tê và thuốc kích thích.

Lời nhắc nhỏ
1.
2.

3.

4.

Thi cấp giấy phép lái xe cần đặt lịch trước (thời hạn đăng ký là 2 ngày trước ngày thi).
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2013, giấy phép lái xe ô tô và xe mô tô thông thường được
miễn đổi định kỳ. Tuy nhiên, đối với người nước ngoài, người đến từ Trung Quốc, Hồng
Kông, Ma Cao chưa có thẻ cư trú vĩnh viễn, hoặc người dân chưa có hộ khẩu tại Đài Loan
tham gia thi cấp hoặc đổi giấy phép lái xe Đài Loan; những người điều khiển xe ô tô bị phạt
không được thi cấp giấy phép lái xe suốt đời, sau khi đăng ký và vượt qua bài kiểm tra được
cấp giấy phép lái xe có thời hạn một năm, những đối tượng nêu trên vẫn phải thực hiện
đăng ký xin đổi giấy phép lái xe mới như quy định.
Ngày 1 tháng 7 năm 2017, phương án quan tâm đến người lái xe cao tuổi chính thức được
triển khai. Người lái xe trên 75 tuổi (sinh vào ngày 1 tháng 7 năm 1942 trở đi, và những
người sinh vào ngày 30 tháng 6 năm 1942 trở về trước, đã từng bị ghi điểm vi phạm quy
định hoặc bị tước giấy phép lái xe sau ngày 1 tháng 7 năm 2017), sau khi nhận được thông
báo đổi giấy phép lái xe dành cho người cao tuổi, xin vui lòng nhanh chóng đi kiểm tra sức
khỏe và kiểm tra chức năng nhận thức để đổi giấy phép lái xe.
Giấy phép hành nghề lái xe:
Giấy phép hành nghề lái xe phải được thẩm định 3 năm một lần, và có giá trị trong 6
năm. Đối với trường hợp người hành nghề lái xe trên 60 tuổi, bắt buộc phải phải đăng
ký thẩm định mỗi năm một lần, thời hạn của giấy phép mới là một năm cho đến khi đủ
65 tuổi. Xin vui lòng kiểm tra giấy phép lái xe trước sinh nhật hàng năm, và làm thủ tục
9

5.

thẩm định và đổi giấy phép lái xe đúng thời gian quy định.
Trường hợp người hành nghề lái xe trên 65 tuổi, trong vòng một năm trước đó không bị
xử phạt tước giấy phép lái xe, đồng thời vượt qua lần kiểm tra sức khỏe theo quy định,
sẽ được đổi giấy phép lái xe loại xe cỡ nhỏ có thời hạn một năm. Hoặc theo phương thức
đóng dấu gia hạn thời gian hiệu lực trên giấy phép lái xe cỡ nhỏ hằng năm, cho đến năm
68 tuổi.
Đối với người hành nghề lái xe trên 68 tuổi, và người hành nghề lái xe cỡ lớn trong
ngành vận tải trên 65 tuổi. Những trường hợp này, trong vòng một năm trước đó không
bị phạt tước giấy phép lái xe, đồng thời thông qua lần kiểm tra sức khỏe theo quy định.
Sau khi nộp giấy xác nhận kiểm tra chức năng nhận thức dành cho người lái xe ô tô,
hoặc giấy tờ chứng minh không mắc chứng sa sút trí tuệ, sẽ được đổi giấy phép hành
nghề lái xe loại xe cỡ nhỏ có thời hạn một năm. Hoặc theo phương thức đóng dấu gia
hạn thời gian hiệu lực trên bằng lái xe cỡ nhỏ hằng năm, cho đến năm 70 tuổi. Giấy phép
hành nghề lái xe cỡ lớn chỉ được cấp đến năm 68 tuổi.
Theo quy định, người lái xe đăng ký xin cấp giấy phép lái xe với cơ quan giám sát quản
lý đường bộ, cần sử dụng địa chỉ ghi trên hộ khẩu, nếu chuyển nơi ở, cần đăng ký thay
đổi địa chỉ ngay. Nếu người lái xe có nhu cầu ghi thêm địa chỉ liên lạc, đề nghị điền đơn
đăng ký với cơ quan giám sát quản lý đường bộ.

Điện thoại liên hệ
Trụ sở chính: 07-3613161 chuyển 201-205
Trạm Linh Nhã: 07-2257812 chuyển 202
Trạm Kỳ Sơn: 07-6613711 chuyển 205
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*Danh sách các giấy tờ cần chuẩn bị khi đăng ký thay đổi các hạng mục
dành cho người sử dụng phương tiện giao thông
Giấy tờ cần
chuẩn bị

Thẻ căn cước
công
dân/
quân
nhân
hoặc Thẻ cư
trú
người
nước ngoài

Giấy
phép
lái
xe
cũ

Hộ
Số
chiếu lượng
ảnh thẻ
2X3
chụp
gần đây
nhất

Giấy
chứng
nhận
sức
khỏe

Hạng mục
xử lý
Đến hạn đổi giấy
phép lái xe
(giấy phép xe 
phổ thông, được
miễn)
Cấp bổ sung
giấy phép lái xe

do bị thất lạc, hư
hỏng
Đổi số thẻ căn
cước, họ tên,

ngày tháng năm
sinh
Thay đổi địa chỉ
Xin cấp giấy
phép lái xe quốc
tế
Thẩm định giấy
phép hành nghề
lái xe
Xin giấy chứng
nhận xe chưa
xảy ra tai nạn
Xin chứng nhận
kinh nghiệm lái
xe
Giấy phép hành
nghề lái xe đổi
sang giấy phép
lái xe phổ thông
Khôi phục giấy
phép hành nghề
lái xe từ giấy
phép lái xe phổ
thông





















Giấy phép
lái xe của
quốc gia
có
đặc
quyền
hoặc
tài
liệu chứng
nhận giấy
phép lái xe
nước
ngoài

Giải ngũ
đổi giấy
phép lái xe
hoặc xin
chứng
nhận cơ
quan

Phí xử Ghi
lý hồ chú
sơ
(Đài
tệ)

1

200

2

200



2

200
0



2 (4X6)

250


2



0

100










2





1

0

200
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200

Giấy phép lái xe
nước ngoài đổi





1
200
sang giấy phép
lái xe trong nước
Thị thực giấy
phép lái xe quốc 


1 (4X6) 
150
tế

Xin cấp bản dịch


100
tiếng Nhật
Giấy chứng nhận
học lái xe bản 

1
50
điện tử
Giấy phép lái xe
quân nhân đổi




1
200
sang giấy phép
lái xe phổ thông
Những điều cần chú ý:
1. Thời hạn xử lý (ngày): Làm ngay khi đăng ký (trong ngày), nhưng bắt buộc phải đóng hết các khoản tiền
phạt hoặc hoàn thành các nghĩa vụ cần thực hiện.
2. Đối với giấy phép lái xe bằng tiếng nước ngoài (không phải tiếng Anh), xin vui lòng kèm theo bản dịch
bằng tiếng Trung, được chứng thực tại Lãnh Sự quán, Đại Sứ quán, Văn phòng Đại diện của Đài Loan tại
nước ngoài hoặc Phòng Công chứng tại Đài Loan.
3. Giấy phép lái xe được cấp tại Trung Quốc, cần được chứng thực tại các cơ quan được Viện Hành chính
thành lập hoặc chỉ định, những tổ chức tư nhân được ủy thác; Người đến từ Trung Quốc sau khi thông qua
bài thi viết, mới được thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe Đài Loan.
4. Giấy phép lái xe được cấp tại Hồng Kông và Ma Cao, phải được chứng thực tại các cơ quan được Viện
Hành chính thành lập hoặc chỉ định đặt tại Hồng Kông và Ma Cao, hoặc những tổ chức cá nhân được ủy
thác.
5.  Có thể đăng ký trực tuyến.
6.  Có thể thực hiện tại quầy tự phục vụ.
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Lời nhắc nhỏ

§ Các lớp bồi dưỡng về an toàn giao thông §
Đối tượng tham gia các lớp bồi dưỡng an toàn giao thông đường bộ là những người sử dụng
xe ô tô, xe mô tô và người đại diện pháp lý hoặc người giám hộ cần tham gia lớp bồi dưỡng về an
toàn giao thông đường bộ theo điều lệ xử phạt của Phòng Quản lý giao thông đường; khi các cơ
quan có thẩm quyền tiến hành sửa đổi nhiều điều khoản trong luật giao thông đường bộ, hoặc đề ra
các chính sách quan trọng về an toàn giao thông đường bộ, trong trường hợp cần thiết phải thông
báo cho người hành nghề lái xe tham gia lớp bồi dưỡng này.
1. Các lớp bồi dưỡng: lớp bồi dưỡng cho người không có bằng lái chưa đủ 18 tuổi, lớp bồi
dưỡng những vi phạm qui định thường gặp của xe ô tô và xe mô tô, lớp bồi dưỡng vi phạm
vì lái xe sau khi uống rượu và lớp bồi dưỡng tái phạm uống rượu khi lái xe.
2. Nội dung học của lớp bồi dưỡng: đạo đức lái xe, pháp lệnh giao thông, những nội dung
quan trọng khi lái xe trên đường cao tốc, phòng ngừa và xử lý tai nạn, phòng bị an toàn khi
lái xe, phân tích từ góc độ tâm lý và y học về tác hại của rượu đối với sức khỏe của con
người, giáo dục gia đình v.v.
3. Địa điểm lớp bồi dưỡng:
 Trụ sở chính: Số 71 Đường Dân Đức, Khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng.
 Trạm Linh Nhã: Số 22 đường An Khang, Khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng.
 Trạm Kỳ Sơn: Số 123-1 Đường Kỳ Văn, Khu Kỳ Sơn, thành phố Cao Hùng.

Điện thoại liên lạc
Trụ sở chính 07-3613161 chuyển số nội bộ 211
hoặc 07-3631014
Trạm Linh Nhã 07-2257812 chuyển số nội bộ 203
hoặc 07-2256595
Trạm Kỳ Sơn 07-6613711 chuyển số nội bộ 206
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§ Quản lý xe cơ giới §
1.

Chu kỳ kiểm định của các loại xe cơ giới:

Kiểm
(lần/năm)

Xe phân khối lớn
và xe mô tô.
Xe khách nhỏ.
định
(gồm xe tải nhỏ,
xe được chế tạo
đặc biệt dành cho
người khuyết tật)

Các loại xe
khác
Xe khách
(gồm xe đưa
Xe
khách
kinh doanh
đón trẻ mầm
nhỏ thuê từ 1
cỡ lớn.
Xe kéo Rơ- non, xe chạy
năm trở lên
móoc
bằng
nhiên
(gồm xe tải
Xe bồn cao
liệu gas, xe
nhỏ)
áp.
đặc chủng, xe
tải nhỏ, xe
kinh doanh
1 lần/năm

Hằng năm
Miễn

Chưa đến 3 năm
Từ 3 năm đến
dưới 6 năm
Từ 6 năm trở lên
Chưa đến 5 năm

1 lần/năm
2 lần/năm
Miễn

1 lần/năm

1 lần/năm

2 lần/năm
Từ 5 năm trở lên
Từ 5 năm đến
1 lần/năm
2 lần/năm
dưới 10 năm
Từ 10 năm trở
2 lần/năm
3 lần/năm
lên
Những điều cần chú ý:
1. Xe ô tô và xe phân khối lớn (250cc trở lên) đã nhận được biển số, cần làm thủ tục đăng ký kiểm
định với cơ quan giám sát quản lý đường bộ, hoặc đơn vị đại lý được chỉ định một tháng trước
hoặc sau ngày kiểm định quy định (ghi rõ trên giấy phép sử dụng xe). Tuy nhiên, đối với loại xe
khách kinh doanh cỡ lớn và xe bồn cao áp đã sử dụng hơn 10 năm, cần tiến hành kiểm định trước
ngày kiểm định quy định một tháng.
2. Bắt đầu từ năm 2020, các loại xe cỡ lớn bắt buộc phải lắp đặt hệ thống hỗ trợ tầm nhìn.
3. Cơ quan giám sát quản lý đường bộ sẽ gửi giấy thông báo dịch vụ kiểm tra định kỳ cho xe, chỉ
mang tính chất phục vụ, không phải chứng cứ hay thông báo pháp lý về việc tiếp nhận hay không
tiếp nhận việc kiểm tra định kỳ. Chủ xe hoặc người sử dụng xe cần căn cứ vào ngày kiểm định
quy định ghi trên giấy phép sử dụng xe để tiến hành kiểm định xe.
4. Thời gian làm việc của một số đơn vị đại lý hỗ trợ kiểm định xe bao gồm cả buổi tối (đến 19:00)
hoặc sáng thứ 7. Thông tin về thời gian kiểm định xe có thể tra cứu trên trang web dịch vụ giám
sát quản lý. https://www.mvdis.gov.tw/.
Số điện thoại liên lạc:
Trụ sở chính: 07-3613161 chuyển số nội bộ 115 và 116
Trạm Linh Nhã: 07-2257812 chuyển số nội bộ 111
Trạm Kỳ Sơn 07-6613711 chuyển số nội bộ 109 và 111
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2.

Danh sách các giấy tờ cần nộp khi làm các thủ tục đăng ký

Giấy tờ
cần chuẩn
bị
Thẻ
căn
cước của
chủ xe
(Ghi chú 1)
Hạng mục
xử lý

Con Thẻ
dấu bảo
hiểm ô
cá
bắt
nhân tô
buộc

Đăng
ký
nhận biển số 
xe mới




Đăng ký sang (Chủ cũ, 
tên
mới
của
xe)
Hủy
giấy
phép do quá 

hạn
kiểm
định






(Chủ

mới
của xe)











Hủy đăng ký



Đăng ký thay
đổi hình dạng 
xe

Đăng
ký
dừng sử dụng 









1. Giấy
chứng
nhận nguồn
gốc xe (Ghi
chú 2)
2. Hóa đơn


Xe mô
tô, ô tô
con






















Thẻ căn
cước của Những giấy Ghi chú
người
tờ khác
làm hộ



Đăng ký báo

phế
Cấp đổi giấy
phép sử dụng
xe
Cấp lại giấy
phép sử dụng 
xe
Cấp lại giấy
đăng ký biển 
số xe
Đăng kiểm
định
kỳ
phương tiện
giao thông

Giấy
Giấy
đăng ký
phép Biển biển số
sử
số
xe (liên
dụng xe
dành
xe
cho chủ
sử dụng)
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1. Hồ sơ
thay
đổi
hình dạng
xe (Ghi chú
3)
2. Hóa đơn
3.
Chứng
nhận
nộp
(miễn) thuế
hàng hóa.

Mô
tô,ô
tô con

xe
Đăng ký tái 
sử dụng xe
Đăng hủy do
mất trộm
Hủy sau khi
tìm lại được
xe
Đổi biển số
xe mô tô do
bị mất
Đổi biển số
xe môt tô do
hư hỏng

































Đổi biển số ô 
tô do bị mất







Đổi biển số ô 
tô do hư hỏng







Hủy
giấy
phép do từ 
chối sang tên




















Ghi chú 1: Thẻ căn cước
1. Cá nhân: Thẻ căn cước công dân hoặc Căn cước Quân
nhân hoặc Thẻ cư trú Kiều bào.
2. Mã số doanh nghiệp: công văn xin đăng ký đã được phê
duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền (công ty và Đơn đăng ký)
hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, nếu là bản photo, thì cần
nộp thêm bản photo biên lai nộp thuế kinh doanh kỳ gần
nhất.
3. Cơ quan đoàn thể: đính kèm văn kiện chứng nhận của cơ
quan đoàn thể và mã số thuế do cơ quan phụ trách thuế tài
chính cấp.
4. Khi ủy quyền cho người khác làm thay thủ tục sang tên,
cần đính kèm giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế toàn dân
hoặc hộ chiếu có thời hạn sử dụng của cả chủ cũ và chủ
mới.

Giấy đăng
dừng sử dụng
xe
Chứng nhận 
mất trộm
Chứng nhận
tìm lại được
xe
Chứng nhận
mất
trộm
biển số xe










Chứng nhận
mất
trộm
biển số xe

Đăng
báo
yêu
cầu
chuyển
chủ


hoặc thư tín
bảo
lưu
chứng cứ
Ghi chú 2: Giấy chứng nhận nguồn gốc xe
1. Giấy chứng nhận đã nộp (miễn) thuế của hải
quan đối với xe nhập khẩu, chứng nhận xuất
xưởng và hóa đơn.
2. Giấy chứng nhận đã nộp (miễn) thuế đối với
xe sản xuất trong nước (Nếu mục「Số chứng
nhận nộp (miễn) thuế hàng hóa」trên giao diện
của hệ thống thông tin giám sát quản lý đường
bộ có hiển thị dữ liệu điện tử, thì không cần
đính kèm), hóa đơn.
Ghi chú 3: Giấy tờ thay đổi và cài đặt mới thiết
bị của xe
Giấy tờ thay đổi và cài đặt mới thiết bị của xe
là chỉ chứng nhận thẩm định an toàn, chứng
nhận thay đổi hình dạng của xưởng sản xuất và
bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
hoặc chứng nhận đăng ký của xưởng sản xuất.

Những điều cần chú ý:
1. Đăng ký thay đổi màu sắc của xe, họ tên và địa chỉ của chủ xe, không cần đính kèm giấy chứng nhận nộp
(miễn) thuế, hóa đơn và giấy tờ thay đổi và cài đặt mới thiết bị của xe.
2. Thời hạn tạm dừng sử dụng xe tối đa là một năm, nếu quá hạn sẽ bị hủy bỏ giấy phép đăng ký xe.
3. Tạm dừng sử dụng xe trên 3 tháng hoặc đã quá hạn kiểm định xe, phải nộp phí và thông qua đợt kiểm định
xe theo qui định trước khi thực hiện đăng ký tái sử dụng xe.
4. Khi làm thủ tục thay đổi thông tin xe, thẻ bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của xe cần có thời hạn ít
nhất 30 ngày.
5. Có thể đăng ký trực tuyến.
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Chủ phương tiện theo quy định gửi đơn xin cấp giấy phép đăng ký xe lên cơ quan giám sát
quản lý đường bộ, cần sử dụng địa chỉ đăng ký trên hộ khẩu, nếu chuyển nơi ở, cần đăng
ký xin thay đổi địa chỉ ngay. Nếu chủ phương tiện (giới hạn cho cá nhân) cần cung cấp
thêm địa chỉ liên lạc, đề nghị điền đơn để đăng ký với cơ quan giám sát quản lý đường bộ.
2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, ngoài giấy đăng ký của các loại xe kinh doanh, xe đưa đón
học sinh, xe đưa đón trẻ mầm non, xe cứu thương bắt buộc phải đổi theo quy định khi đến
thời hạn, giấy đăng ký của các loại xe khác và xe mô tô sẽ không cần phải đổi.
3. Xe ô tô và xe mô tô cần được tiếp tục mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, tránh bị
cảnh sát phạt khi kiểm tra.
4. Xe ô tô đã xuất xưởng trên 10 năm và xe mô tô xuất xưởng từ 5 năm trở lên, khi muốn làm
thủ tục sang tên, phải thông qua quá trình kiểm định tạm thời.
5. Nếu bán xe hoặc tặng xe cho người khác, đề nghị làm thủ tục sang tên theo quy định, nếu
không chủ xe cũ vẫn phải đóng tiền thuế sử dụng biển số xe, phí sử dụng nhiên liệu và phí
vi phạm luật giao thông.
6. Xe cũ không sử dụng lâu ngày do hỏng hóc, đề nghị làm thủ tục hủy biển số xe và báo phế
với cơ quan giám sát quản lý đường bộ, nếu không hằng năm vẫn phải nộp thuế sử dụng
biển số xe và phí sử dụng nhiên liệu.
7. Nếu xe bị mất cắp, sau khi trình báo và nhận được giấy chứng nhận của cơ quan cảnh sát,
đề nghị đến cơ quan giám sát quản lý giao thông đường bộ để làm thủ tục hủy đăng ký đối
với xe bị mất.
8. Nếu biển số xe ô tô và xe mô tô bị mất hoặc bị hỏng, trước khi đăng ký đổi biển số cần tiến
hành kiểm định xe (xe ô tô hoặc xe phân khối lớn bị mất một tấm biển số xe, tấm biển khác
cần phải được nộp trả lại).
9. Đối với xe đã nộp lại, bị hủy hoặc bị tước giấy phép đăng ký, trước khi làm thủ tục xin cấp
lại cần phải thông qua quá trình kiểm định xe.
10. Những xe bị hủy đăng ký do từ chối sang tên, hạn chế chỉ có xe ô tô loại nhỏ tự sử dụng
và xe mô tô có thể đăng ký cấp lại.
11. Nếu chủ xe không phải là người lái xe chính, đề nghị đến cơ quan giám sát quản lý giao
thông đường bộ làm thủ tục đăng ký cho người lái xe chính, để có thể xác nhận người sử
dụng chính của xe.
12. Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 trở đi, vô hiệu lực đối với “Quy định kết nối xuyên vùng
máy tính của các cơ quan giám sát quản lý đường bộ trên toàn quốc”. Quy định này vốn
yêu cầu người dân phải về cơ quan giám sát quản lý giao thông đường bộ, tại địa phương
nơi đăng ký xe thì mới thực hiện được các thủ tục có liên quan. Theo đó, hiện nay người
dân và các doanh nghiệp có thể đến bất cứ cơ quan quản lý giao thông đường bộ nào gần
nhất để xử lý.
1.

Số điện thoại liên hệ:
Trụ sở chính 07-3613161chuyển số nội bộ 105 và 107
Trạm Linh Nhã: 07-2257812 chuyển 105 và 106
Trạm Kỳ Sơn: 07-6613711 chuyển 101 và 102
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§Giám sát ngành vận tải và kiểm soát an toàn giao thông §
1. Giám sát tình hình hoạt động của ngành vận tải ô tô, thực thi những biện pháp quản lý đối
với các loại xe lớn như sau:
(2) Đối với ngành vận tải khách đường bộ: cải thiện quyền lợi của hành khách, bảo trì tuyến
đường chở khách, quản lý thời gian làm việc của người lái xe, thông dụng hóa các thiết
bị, đôn đốc cải thiện v.v.
(3) Đối với xe du lịch: kiểm tra an toàn, quản lý dự báo và cảnh báo an toàn, hệ thống GPS
có thể giám sát được tốc độ của xe, thời gian lái xe, kiểm tra định kì, những đoạn đường
bị cấm v.v.
Đối với xe vận chuyển hàng hóa và xe công-te-nơ: quản lý cảnh báo an toàn; xe vận tải
khách: quản lý quyền tham gia giao thông của người dân, công tác bảo trì tuyến đường xử
dụng, kiểm soát thời gian làm việc của người lái xe, thông dụng hóa hệ thống cảnh báo EIS
v.v.
2. Nhân viên vận chuyển những loại hàng hóa nguy hiểm cần tiếp nhận những khóa huận
luyện định kỳ.
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§Danh sách những cơ quan huấn luyện nhân viên vận tải hàng hóa nguy hiểm trong thành
phố Cao Hùng §
Tên đơn vị
Địa chỉ
Điện thoại liên lạc
Trung tâm Nghiên cứu Phát triển
ngành Công nghiệp Kim loại của Số 1001 Đường Cao Nam, khu Nam 07-3513121
Tử, thành phố Cao Hùng
chuyển số nội bộ 2445
Tổ chức Kinh tế Pháp nhân.
Phòng Dịch vụ Cao Hùng, Hiệp
hội An toàn Vệ sinh Công nghiệp Tầng 09, số 7 đường Cửu Như 2, khu
07-3117311
Trung Hoa Dân Quốc của Tổ Tam Dân, thành phố Cao Hùng
chức Xã hội Pháp nhân.
Phòng Dịch vụ Cao Hùng, Trung
Tầng 15, số 232 đường Thành Công, 07-3362918
Tâm Lực lượng Sản xuất Trung
khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng chuyển số nội bộ 1040
Hoa
Hiệp hội Giáo dục Sức khỏe và Tầng 17, số 251 đường Thất Hiền 1,
An toàn Đài Loan trực thuộc khu Tân Hưng, thành phố Cao Hùng 07-2367666
Trung tâm Dạy nghề Cao Hùng
Hiệp hội máy nâng, thành phố Tầng 04, số 74 đường Thiên Hậu,
07-8221405
Cao Hùng
khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng
Hiệp hội An toàn Lao động số 1
thành phố Cao Hùng, thuộc Tổ Tầng 2, số 472 đường Thụy Long, 07-7138871
khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng
chức Xã hội Pháp nhân
Hiệp hội Thiết bị chứa áp lực
Trung Hoa, trực thuộc Trung tâm Lầu 3 Số 1187 đường Trung Sơn, 07-607-3502
khu Lộ Trúc, thành phố Cao Hùng.
Dạy nghề Cao Hùng.
Hiệp hội Vệ sinh An toàn Kỹ
thuật viên Công nghiệp Mỏ, trực Lầu 5, số 28 đường Trung Sơn, khu
07-622-7860
thuộc Trung tâm Dạy nghề Cao Cương Sơn, thành phố Cao Hùng.
Hùng

19

Lời nhắc nhở chân tình
1.
2.

3.

Thiết lập đường dây nóng khiếu nại miễn phí cho hành khách sử dụng các loại xe khách
lớn (0800-231035).
Khi hành khách có nhu cầu đi lại, xin vui lòng sử dụng các phương tiện vận tải khách
đường bộ, xe tắc-xi hợp pháp, tránh sử dụng các loại xe tắc-xi không đăng ký kinh doanh
hoặc những phương tiện vận tải hành khách phi pháp, nhằm đảm bảo an toàn cho chính
mình.
Những khu vực vùng sâu vùng xa của thành phố Cao Hùng như: Kỳ Sơn, Sam Lâm, Giáp
Tiên, Mỹ Nông, Nội Môn, Mậu Lâm, Đào Nguyên, Na Mã Hạ, Điền Liêu, Lục Khưu đều
có dịch vụ “Tắc-xi hạnh phúc”.
Điện thoại đội xe tắc-xi: (07) 4128-666
Số điện thoại liên hệ:
Trụ sở chính 07-3613161chuyển số nội bộ 302 và 303
Trạm Kỳ Sơn: 07-6613711 chuyển số nội bộ 302
Số điện thoại tố cáo xe khách: 0800-231035
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§ Phí sử dụng nhiên liệu ô tô §
1.

Quy định tại điều 5 của Biện pháp thu phí và phân phối sử dụng nhiên liệu xe ô tô:
Loại xe
Thời gian nộp
Thời hạn nộp
Xe ô tô tự sử
Một năm 1 kỳ
Từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 31 hằng năm.
dụng, xe mô tô
Mùa xuân: từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 3.
Mùa hè: từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 6.
Xe chở khách 1 năm bốn kỳ
(Xuân, Hạ, Thu, Đông) Mùa thu: từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 9.
(hàng hóa)
Mùa đông: từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 12.

2.

Phí sử dụng nhiên liệu có thể đóng tại các cửa hàng trên toàn quốc của bốn chuỗi cửa hàng
tiện lợi lớn là 7-Eleven, FamilyMart, OK và HiLife. Ngoài ra, cũng có thể sử dụng ứng
dụng (App), trang web dịch vụ giám sát (https://www.mvdis.gov.tw/) và thanh toán di động
để đóng phí trực tuyến.
Đăng ký đóng phí sử dụng nhiên liệu bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc hóa
đơn thanh toán điện tử, có thể tránh được tình trạng không nhận được hóa đơn thanh toán
bản giấy.
Đăng ký nhận hóa đơn thanh toán phí nhiên liệu điện tử qua email:
(1)Có hai loại hình thức thông báo: thư điện tử (email) và tin nhắn (có thể chỉ đăng ký một
loại).
(2) Chỉ cần đăng ký một lần, tất cả các xe đừng tên đều có thể áp dụng.
(3) Kênh đăng ký: trang web, ứng dụng dịch vụ giám sát quản lý (App), quầy phục vụ của
cơ quan giám sát quản lý giao thông đường bộ hoặc đăng ký qua điện thoại.
Mở ứng dụng trực tuyến và ủy thác cho các cơ quan tài chính chuyển khoản nộp hộ phí sử
dụng nguyên liệu xe ô tô; thời gian thu phí đối với phương tiện giao thông tự sử dụng vào
tháng 7 hằng năm, chuyển khoản khấu trừ vào ngày 31 tháng 7; thời gian thu phí sử dụng
nhiên liệu của các loại xe kinh doanh vào các quý Xuân, Hạ, Thu, Đông đều lấy ngày khóa
sổ của từng kỳ làm ngày chuyển khoản khấu trừ.
Biện pháp thanh toán phí sử dụng nhiên liệu, bằng cách chuyển khoản từ sổ tiết kiệm không
thời hạn của các cơ quan tài chính và thẻ tín dụng, thông qua hướng dẫn ghi âm điện thoại.

3.

4.

5.

6.

Đường dây thoạ: 412-1111 hoặc 412-6666, nhập mã số khách sử dụng 169＃, là có thể
thanh toán.
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1.
2.

3.

4.

Khi làm thủ tục sang tên xe, chủ phương tiện có trách nhiệm nộp hết phí sử dụng nhiên liệu
xe và tiền phạt trước đó.
Xe bị xử phạt tước giấy phép đăng ký, nếu chủ xe không đến nhận giấy phép đăng ký theo
đúng thời gian quy định, khoảng thời gian “được nhận lại giấy đăng ký xe mà chưa đến
lấy”, được tính từ ngày hết hạn tước giấy phép đăng ký xe cho đến ngày chủ xe đến nhận
lại, phí sử dụng nhiên liệu của xe ô tô đó vẫn sẽ bị tính.
Nếu xe đã quá cũ và không còn sử dụng được, hãy chuyển xe cho đơn vị thu hồi xe cơ giới
cũ của Cục Bảo vệ Môi trường thuộc Viện Hành chính. Mang theo phiếu quản lý thu hồi xe
cơ giới (liên thứ nhất) và các giấy tờ liên quan khác, đến cơ quan giám sát quản lý giao
thông đường bộ để làm thủ tục báo phế. Phí nhiên liệu sẽ tính đến khi phiếu quản lý thu hồi
xe cơ giới được đăng ký trước đó một ngày.
Nhằm khích lệ người dân đóng phí sử dụng nhiên liệu, hằng năm chúng tôi đều tổ chức
“Chương trình đóng trước có thưởng”. Biện pháp tổ chức hoạt động được công bố trên trang
web của Sở vào tháng 2 – tháng 5 hằng năm.

Điện thoại liên lạc：
Trụ sở chính 07-3613161 chuyển số nội
bộ 403~408
Trạm Nhã Linh 07-2257812 chuyển số
nội bộ 311-313
Trạm Kỳ Sơn 07-6613711 chuyển số
nội bộ 107~108
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§ Dịch vụ ứng dụng hồ sơ §

Lời nhắc nhỏ

* Hồ sơ của Sở được công khai để cho người dân đọc, ghi chép và phô tô.
* Người đăng ký sử dụng phải điền đơn đăng ký:
 Nộp tại quầy.
 Gửi qua bưu điện, fax.
 Có thể đăng ký trực tuyến.
(http://khcmv.thb.gov.tw/FileuseInfo/FileListF100.aspx)
* Người đăng ký có thể đọc, ghi chép hoặc phô tô hồ sơ, tuy nhiên cần giữ gìn hồ sơ
cẩn thận, không được tự ý đưa hồ sơ ra khỏi phòng đọc.
* Thời gian mở cửa: 9:00 ~16:00 thứ Hai đến thứ Sáu (không mở cửa vào những ngày
cuối tuần và ngày lễ quốc gia.)
* Địa điểm: Phòng tài liệu lầu 4 của Sở (Số 71, đường Đức Dân, Khu Nam Tử, thành
phố Cao Hùng)
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§Nội dung phục vụ vào ngày nghỉ của Trụ sở chính, Trạm Linh Nhã và Trạm Kỳ Sơn. §
Hạng mục phục vụ

Thi cấp giấy phép lái xe mô tô

Giới thiệu
1. Trước khi thi một ngày (trước 12h
tối thứ 6) cần lên trang web dịch vụ
giám sát quản lý giao thông đường
bộ đặt lịch đăng ký dự thi.
2. Vào ngày thi bằng lái cần hoàn
thành khóa học bồi dưỡng trước khi

Thời gian làm
việc
Trụ sở chính và
Trạm Kỳ Sơn:
08:00 - 12:00
sáng, ngày thứ
7 của tuần đầu
tiên mỗi tháng.

thi viết và thi sa hình. Thời gian Trạm
Linh
khóa học vào lúc 08:30 và 10:30. Nhã:
https://www.mvdis.gov.tw/)
08:00 - 12:00
Khóa học về vi phạm an toàn giao thông
sáng, ngày thứ
cho người chưa đủ 18 tuổi lái xe không Thời gian báo danh: 8:00 – 8: 30
7 của tuần thứ
có giấy phép lái xe.
Cấp bổ sung, thay đổi thông tin, thẩm 1. 08:00 -12:00 giải quyết ngay khi ba mỗi tháng.
định giấy phép lái xe.
đăng ký.
Đăng ký xin giấy phép lái xe bản tiếng
2. Yêu cầu người lái xe không có án
Nhật.
Xin cấp giấy phép lái xe quốc tế
vi phạm quy định chưa giải quyết
Xin cấp chứng nhận quá trình lái xe,
xong.
chưa từng xảy ra tai nạn khi lái xe.
3. Không thụ lý hồ sơ đối với những
Xin đăng ký nơi ở của người lái xe
trường hợp không có giấy tờ đối
Xin đăng ký nơi ở của chủ sở hữu xe
Đăng ký báo phế, dừng sử dụng hoặc nộp
chứng của cục thuế.
lại giấy phép đăng ký xe đối với xe mô 4. Không thụ lý hồ sơ đối với xe còn
tô (dưới 150cc).
nợ phí sử dụng nhiên liệu, có án vi
Thay đổi địa chỉ xe
phạm qui định chưa giải quyết
Đăng ký sang tên xe mô tô (dưới 150cc)
Thay đổi tên của chủ xe
xong, xe cần đăng kiểm, xe đặt
Cấp lại giấy sử dụng xe
vay thế chấp hoặc xe có hạn bảo
Cấp lại giấy phép đăng ký xe
hiểm bắt buộc chưa đến 30 ngày.
§Những nội dung có thể giải quyết sau giờ hành chính ngày thứ hai §
Nội dung dịch vụ
Cấp bổ sung, thay đổi thông tin, thẩm định giấy phép
lái xe
Xin cấp bản dịch tiếng Nhật
Xin cấp bằng lái quốc tế
Xin cấp chứng nhận quá trình lái xe, chưa từng xảy ra
tai nạn khi lái xe.
Đăng ký nơi ở của người lái xe
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Giải thích
1. 8:00-12:00 giải quyết ngay khi
đăng ký.
2. Yêu cầu người lái xe không có án
vi phạm quy định chưa giải quyết
xong.
3. Không thụ lý hồ sơ đối với những

Đăng ký nơi ở của chủ sở hữu xe
4.
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trường hợp không có giấy tờ đối
chứng của cục thuế.
Không thụ lý hồ sơ đối với xe còn
nợ phí sử dụng nhiên liệu, có án vi
phạm qui định chưa giải quyết
xong, xe cần đăng kiểm, xe đặt
vay thế chấp hoặc xe có hạn bảo
hiểm bắt buộc chưa đến 30 ngày.

§Danh sách các cơ quan giám sát quản lý giao thông đường bộ trên toàn quốc§

Tên đơn vị

Địa chỉ liên lạc

Sở Giám sát Quản lý thành phố Số 71, đường Đức Dân, khu Nam Tử,
Cao Hùng
thành phố Cao Hùng
Số 22, đường An Khang, khu Linh Nhã,
Trạm Giám sát Quản lý Linh Nhã
thành phố Cao Hùng
Số 123-1, đường Kỳ Sơn, khu Kỳ Sơn,
Trạm Giám sát Quản lý Kỳ Sơn
thành phố Cao Hùng
Sở Giám sát Quản lý khu vực Cao Số 361, đường Vũ Doanh, khu Phượng
Hùng
Sơn, thành phố Cao Hùng
Số 222, đường Trung Hiếu, thành phố
Trạm Giám sát Quản lý Bình Đông
Bình Đông
Trạm Giám sát Quản lý Hằng Số 11, đường Thảo Phố, thị trấn Hoài
Xuân
Xuân, huyện Bình Đông
Số 441, đường Chính Khí Bắc, thành phố
Trạm Giám sát Quản lý Đài Đông
Đài Đông
Số 121, làng Quang Hoa, thành phố Mã
Trạm Giám sát Quản lý Bành Hồ
Công, huyện Bành Hồ
Sở Giám sát Quản lý khu vực Gia Số 29, đường Phác Tử Thất, thành phố
Nghĩa
Phát Tử, huyện Gia Nghĩa
Trạm Giám sát Quản lý thành phố Số 89, phố Bảo Kiện, thành phố Gia
Gia Nghĩa
Nghĩa
Số 411, đoạn số 2 đường Vân Lâm thành
Trạm Giám sát Quản lý Vân Lâm phố Đẩu Lục, huyện Vân Lâm
Trạm Giám sát Quản lý Đông Thế
Trạm Giám sát Quản lý Ma Đậu
Trạm Giám sát Quản lý Tân Doanh
Trạm Giám sát Quản lý Đài Nam
Sở Giám sát quản lý khu vực Đài
Trung
Trạm Giám sát Quản lý thành phố
Đài Trung
Trạm Giám sát Quản lý Phong
Nguyên
Trạm Giám sát Quản lý Chương

Số 333, đường Tân Khôn, làng Đông
Thế, huyện Vân Lâm
Số 551, đường Tân Sinh Bắc, khu Ma
Đậu, thành phố Đài Nam
Số 55, đường Đại Đồng, khu Tân Doanh,
thành phố Đài Nam
Số 1, đường Sùng Đức, khu Đông, thành
phố Đài Nam
Số 2, đoạn số 1 đường Du Viên, khu Đại
Đỗ, thành phố Đài Trung
Số 77, đường Bắc Đồn, thành phố Đài
Trung
Số 120, đường Phong Đông, khu Phong
Nguyên, thành phố Đài Trung
Số 457, đoạn số 2 đường Trung Sơn, làng
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Điện thoại
07-3613161
07-2257812
07-6613711
07-7711101
08-7666733
08-8892014
089-311539
06-9211167
05-3623939
05-2770150
05-5335892
05-6991100
06-5723181
06-6352845
06-2696678
04-26912011
04-22341103
04-25274229
04-7867161

Hóa

Hoa Đàn, huyện Chương Hóa
Số 201, đường Trung Hưng, thành phố
Trạm Giám sát Quản lý Nam Đầu
049-2350923
Nam Đầu
Số 68, đường Thủy Đầu, làng Thủy Đầu,
Trạm Giám sát Quản lý Phố Lý
049-2980404
thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu
Sở Giám sát Quản lý khu vực Tân Số 58, đoạn số 3 đường Văn Đức,thị trấn
03-5892051
Trúc
Tân Phố, huyện Tân Trúc
Trạm Giám sát Quản lý thành phố
Số 10, đường Tự Do, thành phố Tân Trúc 03-5327101
Tân Trúc
Số 416, đường Giới Thọ, khu Đào Viên,
Trạm Giám sát Quản lý Đào Viên
03-3664222
thành phố Đào Viên
Số 394, đường Diên Bình, khu Trung
Trạm Giám sát Quản lý Trung Lịch
03-4253990
Lịch, thành phố Đào Viên
Số 98 Phúc Lệ, làng Phúc Lệ, thành phố
Trạm Giám sát Quản lý Miêu Lật
037-331806
Miêu Lật
Sở Giám sát Quản lý khu vực Đài Số7, ngõ 248 đường Trung Chính, khu
02-26884366
Bắc
Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc
Số 116, đoạn số 3 đường Trung Sơn, khu
Trạm Giám sát Quản lý Bản Kiều
02-22227835
Trung Hòa, thành phố Tân Bắc
Số 163, đường Trung Sơn 2, khu Lư
Trạm Giám sát Quản lý Lư Châu
02-22886883
Châu, thành phố Tân Bắc
Số 152, đoạn số 2 đường Trung Chính,
Trạm Giám sát Quản lý Hoa Liên
03-8523166
xã Cát An, huyện Hoa Liên
Chi nhánh Trạm Giám sát Quản lý Số 427, đường Trung Hoa, thị trấn Ngọc
Q
Ngọc Lý
Lý, huyện Hoa Liên
Số 9, đoạn số 2 đường Trung Chính, xã
Trạm Giám sát Quản lý Di Lan
03-9658461
Ngũ Kết, huyện Di Lan
Sở Giám sát Quản lý khu vực Số 21, đoạn số 4 đường Bát Đức, khu
02-27630155
thành phố Đài Bắc
Thông Sơn, thành phố Đài Bắc
Số 80, đoạn số 5 đường Thừa Đức, khu
Trạm Giám sát Quản lý Sỹ Lâm
02-27671900
Sỹ Lâm, thành phố Đài Bắc
Số 296, đường Thực Tiễn, khu Thất Đổ,
Trạm Giám sát Quản lý Cơ Long
02-24515311
thành phố Cơ Long
Số 6-1, đường Hoàng Hải, thị trấn Kim
Trạm Giám sát Quản lý Kim Môn
082-332407
Hồ, huyện Kim Môn
Số 155 Thôn Tân Sa, xã Nam Can, huyện
Trạm Giám sát Quản lý Liên Giang
0836-22694
Liên Giang
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§Danh sách đơn vị/ cơ quan giải quyết vi phạm qui định giao thông của 6 thành phố §
Tên đơn vị
Trung tâm phán quyết các vấn đề giao
thông của Cục giao thông chính phủ
thành phố Cao Hùng
Trung tâm phán quyết các vấn đề giao
thông của Cục Giao thông chính phủ
thành phố Đài Nam
Phòng phán quyết các vấn đề giao thông
thành phố Đài Trung
Phòng phán quyết các vấn đề giao thông
chính phủ thành phố Đào Viên

Địa chỉ

Điện thoại

Tầng 3, số 71 đường Đức Dân, khu
07-3629902
Nam Tử, thành phố Cao Hùng
Tầng 2, số 1 đường Sùng Đức, khu
06-2600622
Đông, thành phố Đài Nam

Số 70, đường Viên Hoàn Nam, khu
04-25152535
Phong Nam, thành phố Đài Trung
Tầng 2, số 416 đường Giới Thọ, khu
03-3777300
Đào Viên, thành phố Đào Viên
Tầng 2, số 143 đoạn số 1 đường
Phòng phán quyết các vấn đề giao thông
Trung Sơn, khu Bản Kiều, thành phố 02-89786101
chính phủ thành phố Tân Đài
Tân Bắc
Tầng 7~8, số 92 đoạn số 1 đường La
Sở phán quyết các vấn đề giao thông
Tư Phúc, khu Trung Chính, thành 02-23658270
thành phố Đài Bắc
phố Đài Bắc
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