
 

 

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

       Số: 
V/v tích cực tuyên truyền thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái 

xe 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 :    

- UBND các huyện, thành phố; 

     - Sở Thông tin và truyền thông. 

     - Trung tâm Hành chính công tỉnh; 

- Báo Hà Nam; 

     - Đài phát thanh truyền hình tỉnh Hà Nam; 

      

Thực hiện Công văn số 9908/BGTVT-ATGT ngày 23/9/2021 của Bộ Giao 

thông vận tải về việc phối hợp chia sẻ, tích hợp dữ liệu trên Cổng dịch vụ công 

Quốc gia để đổi Giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4; Công văn số 

6775/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 22/9/2021 của Tổng cục đường bộ Việt Nam về 

việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi GPLX trên Cổng dịch vụ 

công Quốc gia; Công văn số 2484/UBND-KGVX ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh 

Hà Nam về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi GPLX trên Cổng 

dịch vụ công quốc gia; 

 Sở GTVT Hà Nam đề nghị: 

1. Các Sở, ngành, cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, 

vận động hướng dẫn người dân tích cực thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 

4 đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, chi tiết theo hướng dẫn vận hành 

tại trang thông tin điện tử https://dichvucong.gov.vn/. 

2. Thực hiện theo trách nhiệm được giao tại văn bản số 2484/UBND-KGVX 

ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh Hà Nam. 

Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc liên hệ số điện thoại 

0942077050 (đ/c Hải), 0966926530 (đ/c Thành) để được hướng dẫn. 

 Sở GTVT Hà Nam mong nhận được sự quan tâm, phối hợp./.   
 

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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