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THÔNG BÁO 

Về việc triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 

đổi Giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

 

Căn cứ Công văn số 2685/UBND-TTHC ngày 18/11/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 

đổi Giấy phép lái xe trên Công dịch vụ công quốc gia; 

Thực hiện Công văn số 814/CĐBVN-QLVT,PT&NL ngày 07/11/2022 của 

Cục Đường bộ Việt Nam về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 

(phạm vi toàn quốc) đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. 

Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho 

người dân trên địa bàn tỉnh thực hiện thủ tục hành chính. Sở Giao thông vận tải 

Sóc Trăng triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi Giấy phép lái xe 

trên Cổng dịch vụ công quốc gia, kể từ ngày 28/12/2022. 

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ có thể truy cập vào địa chỉ: 

https://motcua.soctrang.gov.vn hoặc https://dvc4.gplx.gov.vn và thực hiện theo 

hướng dẫn để đăng ký tài khoản sử dụng, đồng thời nộp hồ sơ trực tuyến thủ tục 

hành chính đổi Giấy phép lái xe theo quy định. 

Đính kèm:  

- Hướng dẫn đăng ký, đăng nhập và quản lý tài khoản trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia. 

- Hướng dẫn sử dụng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi Giấy 

phép lái xe. 

Sở Giao thông vận tải Sóc Trăng thông báo đến Tổ chức, cá nhân có liên 

quan được biết và thực hiện./.  

(Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Sở Giao thông vận tải Sóc Trăng, Địa 

chỉ: Số 20 Trần Hưng Đạo, phường 2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; Số điện 

thoại: 0299.3622611 để được hướng dẫn) 

Nơi nhận:               KT. GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh;              PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Tổ triển khai Đề án 06 tỉnh; 

- Cục ĐBVN;                

- Các Sở, ban ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Website Sở;            

--  Lưu: VP, QLVT,PT&NL.       
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