
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:            /STTTT-TTBCXB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Thuận, ngày          tháng 02 năm 2023 

V/v tuyên truyền, triển khai dịch vụ 

công trực tuyến toàn trình (mức độ 4) 

cấp mới, đổi Giấy phép lái xe trên 

Cổng dịch vụ công Quốc gia 

 

              

       Kính gửi:   

- Báo Bình Thuận; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận; 

- Cổng Thông tin điện tử - Văn phòng UBND tỉnh;  

- Phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các 

huyện và thị xã Lagi (tên gọi chung các Trung tâm); 

- Đài Truyền thanh thành phố Phan Thiết. 

 

Theo đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 305/SGTVT-

VP ngày 15/02/2023 về việc phối hợp tổ chức tuyên truyền, triển khai dịch vụ 

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

gia, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, Cổng Thông 

tin điện tử tỉnh và các địa phương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ 

biến trên các phương tiện thông tin đại chúng và các phương tiện truyền thông 

khác trên địa bàn như sau:   

Tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng Dịch vụ công trực tuyến toàn 

trình
(1) 

(mức độ 4) cấp mới, đổi Giấy phép lái xe trên Cổng Dịch vụ công 

Quốc gia để người dân biết và sử dụng. 

 Link video hướng dẫn thực hiện:  

Người dân truy cập đường dẫn sau để xem trực quan các bước thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình cấp mới và đổi Giấy phép lái xe.  

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 toàn trình 

(mức độ 4) về cấp mới, đổi giấy phép lái xe dành cho người dân)  

Đề nghị các cơ quan báo chí, các cơ quan truyền thông và hệ thống 

                                                 
(1) 

Tên mới theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch 

vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng. 

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


thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền để 

tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính./.  

 

Nơi nhận:          
- Như trên;         
- Sở Giao thông Vận tải; 

- Công an tỉnh;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố 

  (phối hợp chỉ đạo); 

- Lưu: VT, TTBCXB, Yến. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

KT.GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Dương Tự 
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