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Kính gửi:   

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

 

 

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 3311/SGTVT-

QLVT ngày 16/11/2022 về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi 

Giấy phép lái xe (GPLX) trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (Cổng DVCQG); đến 

nay, hầu hết các điều kiện về con người, hạ tầng công nghệ thông tin của ngành 

Giao thông vận tải đã đáp ứng việc triển khai dịch vụ công trực tuyến đổi GPLX 

mức độ 4 trên Cổng DVCQG tại địa phương. 

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục 

vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Kế 

hoạch số 520/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về cải cách hành chính 

tỉnh Hà Tĩnh năm 2022; để công tác vận hành Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 

đổi GPLX trên Cổng DVCQG được thông suốt, tạo thuận lợi cho người dân; 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng 

cường tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 

đổi GPLX trên Cổng DVCQG để người dân biết và sử dụng.  

2. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh cung cấp, kết nối dữ liệu 

khám sức khỏe của người lái xe với cơ sở dữ liệu sức khỏe của Cục Quản lý 

khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế trên Cổng DVCQG. 

3. Sở Tư pháp chỉ đạo các Phòng công chứng trên địa bàn tỉnh; UBND các 

huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện chứng 

thực cấp và gửi bản sao điện tử Giấy khám sức khỏe trên Cổng DVCQG theo Văn 

bản chỉ đạo số 5438/VPCP-KSTT ngày 06/7/2020 của Văn phòng Chính phủ. 

4. Sở Giao thông vận tải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, 

hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện Dịch vụ công trực tuyến đổi GPLX 

trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. 
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Yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã, 

khẩn trương triển khai thực hiện, định kỳ ngày 25 hàng tháng báo cáo kết quả thực 

hiện về Sở Giao thông vận tải; giao Sở Giao thông vận tải tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30 hàng tháng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP và các PCVP; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, GT.                                                           
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