
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:1377/UBND-TPVHCC            Lạng Sơn, ngày 27 tháng 9 năm 2021 

V/v triển khai dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái 

xe trên cổng dịch vụ công Quốc gia 

 

            Kính gửi:        

- Các sở: Giao thông vận tải, Y tế, Tư pháp, 

  Thông tin và Truyền thông; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các tổ chức hành nghề công chứng. 

 
Thực hiện Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên 

Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021;  

Sau khi xem xét Công văn số 3033/SGTVT-QLVTPTNL ngày 

21/9/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc ban hành văn bản chỉ đạo trong 

công tác triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên 

Cổng Dịch vụ công Quốc gia; để việc mở rộng thí điểm Dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe (GPLX) trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 

(DVCQG) được triển khai, thực hiện thuận tiện, tiết kiệm, hiệu quả; UBND 

tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện 

các nội dung sau: 

1. Sở Giao thông vận tải 

- Chủ động cập nhật nâng cấp hệ thống thông tin, nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ Dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 4 đổi GPLX trên Cổng DVCQG. Đẩy mạnh công tác quản 

lý nhà nước trong công tác giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo thực hiện 

theo đúng quy định. Phấn đấu hoàn thành 100% giải quyết thủ tục hành chính 

đúng và trước hạn; 

- Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện 

tốt Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi GPLX trên cổng DVCQG theo chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021, Công 

văn số 3788/VPCP-KSTT ngày 08/6/2021 của Văn phòng Chính phủ và các Văn 

bản của Bộ Giao thông vận tải và của Tổng cục đường bộ Việt Nam. 

2. Sở Thông tin và truyền thông 

Chỉ đạo các cơ quan thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 4 đổi giấy phép lái xe trên Cổng DVCQG để người dân biết và sử dụng. 



2 

 

3. Sở Y tế 

Chỉ đạo, phối hợp 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. 

4. Sở Tư pháp 

Khẩn trương thực hiện tập huấn, triển khai dịch vụ công Chứng thực bản 

sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo Công văn 

số 5438/VPCP-KSTT ngày 06/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về triển khai 

dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia và chỉ đạo của của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

3627/VP-TTPVHCC ngày 07/9/2020 của Văn phòng UBND tỉnh. 

5. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp  xã và các tổ chức hành nghề công 

chứng 

Thực hiện chứng thực cấp và gửi bản sao điện tử giấy khám sức khỏe trên 

Cổng DVCQG theo văn bản chỉ đạo tại Công văn số 5438/VPCP-KSTT ngày 

06/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về triển khai dịch vụ công chứng thực bản 

sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh, các Phòng CM, 

  TT TH-CB, TTPVHCC; 

- Lưu: VT, TTPVHCC(BĐT).
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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