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THÔNG BÁO 

Về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe do 

ngành Giao thông vận tải cấp trên cổng Dịch vụ công quốc gia 

 
 

Thực hiện Văn bản số 24/TB-SGTVT ngày 02/3/2023 của Sở Giao thông 

vận tải tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép 

lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp trên cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Ủy ban nhân dận huyện Tràng Định đề nghị UBND các xã, thị trấn tuyên 

truyền về việc triển khai đưa vào khai thác và sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

(DVCTT) mức độ 4 đổi giấy phép lái xe (GPLX) do ngành giao thông vận tải 

(GTVT) cấp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG), cụ thể như sau: 

1. Đối tượng sử dụng: Người có GPLX do ngành GTVT cấp. 

 2. Điều kiện:  

 - Có tài khoản đăng nhập hệ thống DVCQG (nếu chưa có đề nghị làm theo 

hướng dẫn tại địa chỉ trang web: https://sogtvt.langson.gov.vn/en/node/3938). 

- Có GPLX do ngành GTVT cấp: 

+ Đang lưu hành đến hạn đổi, bị hỏng hoặc do năm sinh, họ, tên, tên đệm 

ghi trên Giấy phép lái xe có sai lệch so với năm sinh, họ, tên, tên đệm trên giấy 

chứng minh nhân dân (CMND) hoặc căn cước công dân (CCCD) (không thực 

hiện đối với GPLX bị mất, bị cơ quan có thẩm quyền tạm giữ GPLX) còn thời 

hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng. 

+ Có số phôi, ngày cấp, ngày hết hạn in trên giấy phép lái xe trùng với số 

phôi, ngày cấp, ngày hết hạn trong hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe 

(GPLX hợp lệ). 

 - Có Giấy chứng nhận sức khỏe lái xe điện tử do cơ quan y tế cấp hoặc có 

Giấy xác nhận chứng thực điện tử của Giấy khám sức khỏe lái xe. 

 - Có thể thực hiện việc thanh toán lệ phí cấp GPLX qua tài khoản ngân hàng. 

3. Các bước nộp hồ sơ trực tuyến:  

Bước 1: Hồ sơ cần chuẩn bị 

- File ảnh chụp chân dung theo quy cách: Mắt nhìn thẳng, không đeo kính, 

nền màu xanh dương, ảnh rõ nét. 

- Mã Giấy chứng nhận sức khỏe điện tử hoặc file Giấy xác nhận chứng 

thực điện tử của Giấy khám sức khỏe lái xe (có chữ ký số) của cơ sở y tế có 

https://sogtvt.langson.gov.vn/en/node/3938
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thẩm quyền cấp theo quy định. Trừ các trường hợp sau: Người có giấy phép lái 

xe hạng A1, A2, A3 và người có nhu cầu tách GPLX có thời hạn và không thời 

hạn ra riêng. 

- Ảnh scan, ảnh chụp màu 2 mặt của giấy phép lái xe đang sử dụng và của 

CMND hoặc CCCD dưới định dạng file .dbf hoặc .doc. 

 Bước 2: Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các thành phần hồ sơ nêu trên, người 

có nhu cầu nộp hồ sơ đổi GPLX do ngành GTVT cấp thực hiện theo hướng dẫn 

ban hành kèm theo. 

4. Nhận kết quả giải quyết: Kết quả giải quyết được hệ thống Bưu điện 

giao trực tiếp tại nhà (có thu phí) hoặc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn: Phố Dã Tượng, Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Người có GPLX phải nộp lại GPLX cũ cho nhân viên Bưu điện hoặc nhân viên 

tiếp nhận và trả kết quả của Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công của tỉnh Lạng Sơn để cắt góc GPLX cũ để hủy bỏ. 

 Lưu ý: Hiện tại, Ngành Y tế Lạng Sơn chưa triển khai đồng bộ việc cấp 

giấy chứng nhận sức khỏe điện tử nên người dân có nhu cầu đổi GPLX do 

ngành GTVT cấp trực tuyến cấp độ 4 đến UBND các xã, thị trấn để chứng thực 

điện tử Giấy chứng nhận sức khỏe lái xe và đến Bưu điện trung tâm huyện để 

được hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện (Gửi 

kèm Hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ dịch vụ công cấp độ 4 đổi GPLX do ngành 

GTVT cấp trên iOffice)./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành; 

- Bưu điện huyện Tràng Định; 

- Trung tâm VHTTTT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

 

 

Hướng Duy Tùng 
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HƯỚNG DẪN 

Thực hiện nộp hồ sơ dịch vụ công cấp độ 4 

đổi GPLX do ngành GTVT cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia 
(Ban hành kèm theo Thông báo số:         /TB-SGTVT ngày     /3/2023 của Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn) 

 

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các thành phần hồ sơ, người có nhu cầu nộp 

hồ sơ đổi GPLX do ngành GTVT cấp thực hiện như sau: 

- Truy cập vào địa chỉ: https://dvc4.gplx.gov.vn/p/home/dvc-trang-

chu.html sau đó ấn vào nút “Đăng nhập”. 

 
 

- Chọn loại tài khoản đăng nhập là tài khoản DVCQG để đăng nhập vào 

hệ thống (hoặc sử dụng loại tài khoản đã có khác để đăng nhập). 

 
 

- Nhập thông tin tài khoản DVCQG để đăng nhập hệ thống. 

https://dvc4.gplx.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
https://dvc4.gplx.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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 - Nhấn vào nút “Đổi giấy phép lái xe” 

 
 

 

 

 - Lựa chọn thông tin:  Cơ quan tiếp nhận (Sở GTVT Lạng Sơn), địa điểm 

tiếp nhận, lý do cấp đổi, nhập số GPLX và ấn nút “Tra cứu” để kiểm tra cứu 

thông tin và tình hình vi phạm của GPLX. 
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 - Hệ thống hiển thị thông tin liên quan đến người lái xe. Cập nhật thông 

tin cần thay đổi tại vùng màu đỏ (nếu có). 

 
 

 

- Tiếp tục nhập các thông tin hệ thống yêu cầu lần lượt theo thứ tự: 1. 

Nhập số GKSK; 2. Tra cứu thông tin GKSK; 3. Upload ảnh; 4. Đính kèm file 

ảnh GPLX; 5. Đính kèm file ảnh CMND (CCCD); 6. Tích vào ô cam kết; 7. Lưu 
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thông tin hồ sơ hoặc 8. Chuyển bước tiếp theo. Trường hợp sử dụng GKSK 

chứng thực điện tử thì thực hiện theo hình 2. 

 
 

Hình 1. Thực hiện cập nhật thông tin theo thứ tự các bước 

 
 

Hình 2. Sử dụng GKSK chứng thực điện tử 

 

 

- Sau khi cập nhật hết các thông tin từ 1đến 6. Ấn nút số 8 “Tiếp tục” để 

chuyển sang bước tiếp theo chọn hình thức nhận kết quả hoặc ấn nút số 7 “Lưu” 

để lưu hồ sơ trên hệ thống. 
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 - Lựa chọn xong hình hình nhận kết quả ta ấn “Thanh toán và nộp hồ 

sơ” chuyển sang bước tiếp theo chọn thông tin thanh toán phù hợp. VD: Tại đây 

tôi sử dụng hình thức thanh toán qua ngân hàng BIDV... sau đó ấn nút “Thanh 

toán”. 

 
 - Nhập thông tin thanh toán để thực hiện thanh toán qua hệ thống ngân 

hàng điện tử, ví điện tử đã lựa chọn để hoàn thành quá trình thanh toán. Tích vào 

ô số 1 và ấn nút số 2 để chuyển bước tiếp theo. 
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 - Hoàn thành quá trình nộp hồ sơ trực tuyến. Theo dõi và chờ kết quả xử 

lý hồ sơ theo quy định. 

 

 


