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           UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

          Số: 
V/v triển khai phần mềm dịch vụ công trực 

tuyến đổi GPLX và cấp mới GPLX tích hợp 

trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày         tháng         năm 

             Kính gửi :     

- Văn phòng Sở 

    - Các Cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn 

    - Các Trung tâm sát hạch lái xe  

     

 Thực hiện công văn số 5669/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 12/8/2020 của 

Tổng Cục đường bộ Việt Nam về việc triển khai phần mềm dịch vụ công trực tuyến 

đổi GPLX và cấp mới GPLX tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia; Để đảm bảo 

triển khai thí điểm cung cấp Dịch vụ công mức độ 4 đổi giấy phép lái xe và cấp mới 

giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia từ ngày 01/7/2020 theo chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ. Sở GTVT Hà Nam yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội 

dung sau: 

1. Văn phòng Sở: 

-Thường xuyên tuyên truyền và hỗ trợ người dân khi thực hiện dịch vụ công 

mức độ 4 đổi GPLX và cấp mới GPLX trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. 

-  Đôn đốc cán bộ thường xuyên kiểm tra tiếp nhận, xử lý hồ sơ nộp trực tuyến 

thông qua cổng dịch vụ công quốc gia. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái rà soát , 

nâng cấp, bổ sung hệ thống trang thiết bị, phương tiện  đáp ứng dịch vụ công cấp độ 4. 

2. Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái. 

- Bố trí cán bộ tiếp nhận, xử lý hồ sơ dịch vụ công mức độ 4 kịp thời, theo 

quy định. 

- Phối hợp với Văn phòng Sở và các đơn vị liên quan cài đặt phần mềm kết nối 

các Cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch với cổng dịch vụ công mức độ 4. 

3. Các Cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe.  

- Tích cực tuyên truyền và hỗ trợ người dân khi thực hiện dịch vụ công mức độ 

4 cấp mới GPLX trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. 
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- Phối hợp với Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái để cài đặt 

phần mềm quản lý giấy phép lái xe tại  Cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch trong thực 

hiện dịch vụ công mức độ 4 cấp mới GPLX. 

 Trong quá trình tổ chức triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy  

phép lái xe và cấp mới giấy phép lái xe, khi có vướng mắc mắc phản ánh về Sở 

GTVT Hà Nam  (qua Phòng Quản lý vận tải, phương tiện người lái) để nghiên 

cứu, giải quyết./. 
 
Nơi nhận:   

- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu VT, VT-PTNL. 
 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Khổng Bình Nguyên 
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