
  UBND TỈNH BÌNH THUẬN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        

       Số: 304 /SGTVT-VP 
V/v tuyên truyền dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 đổi Giấy phép lái xe 

trên Cổng dịch vụ công Quốc gia 

           

   Bình Thuận, ngày 15  tháng 02 năm 2023 

 

                                              Kính gửi: 

      - Các phòng chuyên môn; 

      - Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện công văn số 4046/UBND-NCKSTTHC ngày 28/11/2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi 

Giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Để công tác triển khai dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi Giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công 

Quốc gia tại tỉnh Bình Thuận đạt hiệu quả, Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các 

phòng chuyên môn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện một 

số nội dung sau:  

1. Văn phòng Sở tổ chức tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng Dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi Giấy phép lái xe trên Cổng Dịch vụ công 

Quốc gia để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giao thông 

vận tải, người dân biết và sử dụng trên trang Thông tin điện tử của Sở.   

 ink video hư ng d n thực hiện: 

Người dân truy cập đường d n sau để xem trực quan các bư c thực hiện 

dịch vụ cấp đổi GP X mức độ 4 và cấp m i GP X mức độ 4:  

https://dvc4.gplx.gov.vn/p/home/dvc-huong-dan-su-dung.html 

(Đính kèm tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống dịch vụ công mức độ 4 

về cấp mới, đổi giấy phép lái xe dành cho người dân) 

2. Phòng Quản lý Vận tải Phương tiện và Người lái chỉ đạo cán bộ đã 

tiếp nhận phần mềm tại Hội nghị nâng cao chất lượng trong công tác quản lý 

vận tải, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và triển khai dịch vụ công mức 

độ 4 đổi giấy phép lái xe do ngành GTVT cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc 

gia phạm vi toàn quốc vào ngày 14/11/2022 thực hiện tiếp nhận và trả kết quả 

hồ sơ mức độ 4 cấp m i, đổi Giấy phép lái xe.     

(Đính kèm tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống dịch vụ công mức độ 4 

về cấp mới, đổi giấy phép lái xe dành cho cán bộ Sở GTVT) 

3. Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc Sở chỉ đạo tổ chức thực hiện tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng 

 

https://dvc4.gplx.gov.vn/p/home/dvc-huong-dan-su-dung.html
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Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi Giấy phép lái xe trên Cổng Dịch vụ 

công Quốc gia để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân 

biết và sử dụng bằng các hình thức phù hợp. 

Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 4 cấp m i, đổi Giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ 

công Quốc gia tại địa bàn tỉnh một cách nghiêm túc, có hiệu quả./.  

                 

    

 

 

 

  Nguyễn Quốc Nam 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

-  ưu: VT, VP.Long. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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