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THÔNG BÁO 

Về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc,  

thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch COVID  

 

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 22/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch 

Covid-19 và giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố. 

Để đảm bảo việc vận tải hàng hóa không bị đình trệ trong thời gian phòng 

chống dịch Covid-19 và để hạn chế việc người dân đi lại, tiếp xúc trực tiếp nhằm 

phòng, chống tốt nhất dịch Covid-19. Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị 

kinh doanh vận tải và người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong một số 

lĩnh vực giao thông vận tải thực hiện theo hướng dẫn như sau: 

1. Thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 lĩnh vực vận tải 

đường bộ trong nước và quốc tế 

Để thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 lĩnh vực vận tải 

đường bộ trong nước và quốc tế. Đề nghị các Doanh nghiệp, cá nhân thực hiện 

các nội dung sau: 

- Đăng nhập trang thông tin điện tử: http://qlvt.mt.gov.vn/; sau khi đăng 

nhập thực hiện khai báo theo hướng dẫn cho đến khi hoàn thành việc khai báo. 

 - Thời gian giải quyết thủ tục hành chính: Được quy định cụ thể theo từng 

thủ tục hành chính. 

 - Trả kết quả: Sở Giao thông vận tải gửi kết quả theo dịch vụ Bưu chính 

công ích đến địa chỉ đăng ký của Doanh nghiệp, cá nhân. 

Số điện thoại liên hệ: 0225.3.747.252  Phòng Quản lý vận tải 

 (Trên trang thông tin điện tử có video hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các 

thủ tục hành chính) 

2. Thực hiện thủ tục hành chính mức độ 4 - Cấp đổi Giấy phép lái xe 

quốc tế 

Để thực hiện việc cấp đổi Giấy phép lái xe quốc tế mức độ 4, đề nghị thực 

hiện theo các hướng dẫn sau: 

- Đăng nhập trang thông tin điện tử: https://dichvucong.gplx.gov.vn. Sau khi 

đăng nhập, thực hiện theo hướng dẫn cho đến khi hoàn thành việc khai báo. 

 - Thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 05 ngày làm việc 

http://qlvt.mt.gov.vn/
https://dichvucong.gplx.gov.vn/faces/registration/home.xhtml


 

- Trả kết quả: Kết quả được gửi theo dịch vụ Bưu chính công ích đến địa 

chỉ đăng ký trên trang thông tin điện tử. 

3. Trả giấy phép lái xe cấp mới 

Để thực hiện việc trả giấy phép lái xe cấp mới tại nhà, đề nghị thực hiện 

theo các hướng dẫn sau: 

- Đăng nhập trang thông tin điện tử: https://ptnl.vn . Sau khi đăng nhập, thực 

hiện đăng ký tại nhà để được nhận giấy phép lái xe. 

(Trên trang thông tin có hướng dẫn cụ thể việc thực hiện thủ tục hành 

chính). 

 Sở Giao thông vận tải trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ; 

- Báo HP, Đài PT&THHP (để đưa tin); 

- VP (đăng tải trên Trang Web của Sở); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu VP. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Vũ Duy Tùng 
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