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Có được đổi giấy phép lái xe khác tỉnh tại bưu điện không? 

 

(ảnh minh họa) 

Theo quy định tại Điều 37 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT có quy định về việc đổi giấy phép 
lái xe như sau: 

- Việc đổi giấy phép lái xe bằng giấy bìa sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET. được 
khuyến khích thực hiện trước ngày 31/12/2020. 

- Người có giấy phép lái xe có thời hạn thực hiện việc đổi giấy phép lái xe trước khi hết thời 
hạn sử dụng; người có giấy phép lái xe bị hỏng còn thời hạn sử dụng được đổi giấy phép lái 
xe. 

- Người có giấy phép lái xe hạng E đủ 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ, có nhu cầu 
tiếp tục lái xe, nếu đủ sức khỏe theo quy định, được xét đổi giấy phép lái xe từ hạng D trở 
xuống. 

- Trường hợp năm sinh, họ, tên, tên đệm ghi trên giấy phép lái xe có sai lệch với giấy chứng 
minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân thì cơ quan quản lý giấy phép lái xe làm thủ tục 
đổi giấy phép lái xe mới phù hợp với thông tin ghi trong giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ 
căn cước công dân. 

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 38 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về thủ tục 
đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp như sau: 

Người lái xe lập 01 bộ hồ sơ, gửi trực tiếp hoặc bằng hình thức kê khai trực tuyến đến 
Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải. Hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 ban hành kèm theo 
Thông tư này. 



- Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ các 
đối tượng sau: 

+ Người có giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3; 

+ Người có nhu cầu tách giấy phép lái xe có thời hạn và không thời hạn. 

=> Theo quy định này, người có nhu cầu đổi giấy phép lái xe sẽ phải lập hồ sơ và gửi trực 
tiếp hoặc bằng hình thức kê khai trực tuyến đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở 
Giao thông vận tải. 

Tuy nhiên, hiện nay Bộ GTVT đã chấp thuận đề xuất của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 
về việc triển khai dịch vụ tiếp nhận cấp đổi hồ sơ và trả kết quả GPLX tại các điểm phục vụ 
của Bưu điện. Vì vậy bạn có thể lập hồ sơ và mang đến bưu điện để bên bưu điện tiếp nhận 
hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe và chuyển trả kết quả cho bạn theo đúng quy định. 

Trân trọng! 
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Bưu điện tỉnh: Trao tiền hỗ trợ xóa nhà tạm 

Ngày 30/6, Bưu điện tỉnh đã tổ chức trao tiền hỗ trợ xóa nhà tạm, trị giá 25 triệu động 
cho gia đình chị Mè Thị Phương, xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn. Bên cạnh đó, đơn vị còn trao tặng gói sản phẩm bảo hiểm an sinh bưu điện 
cho 20 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. 

 

Đại diện lãnh đạo Bưu điện tỉnh trao tiền hỗ trợ xóa nhà tạm. 

Ảnh: Minh Huệ (Bưu điện tỉnh) 

Những món quà của cán bộ, công nhân, viên chức Bưu điện tỉnh quyên góp, trao tặng có ý 
nghĩa thiết thực, góp phần chung tay thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa 
bàn, giúp các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. 

  



 

Trao tặng gói sản phẩm bảo hiểm an sinh bưu điện cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn 
xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên. 

Ảnh: Minh Huệ (Bưu điện tỉnh) 

    

Quỳnh Ngọc 
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Bắt đầu nộp trực tuyến tiền phạt vi phạm giao thông trên toàn quốc 

Thông tin vừa được đại diện Cục CSGT cho biết tại họp báo công bố dịch vụ công trực tuyến 
do Văn phòng Chính phủ vừa tổ chức. 

Nộp phạt vi phạm giao thông online từ ngày 1/7Những tuyến đường nào dùng công nghệ để 
“phạt nguội”?Khẩn trương mở rộng dịch vụ nộp phạt trực tuyến vi phạm giao thông 

 

Lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ 

Trong khuôn khổ họp báo công bố dịch vụ công trực tuyến thứ 725 về chứng thực bản sao 
điện tử từ bản chính và một số dịch vụ công trực tuyến thiết yếu cung cấp trên Cổng Dịch vụ 
công quốc gia quý II/2020 do Văn phòng Chính phủ tổ chức, đại diện Cục CSGT cho biết, 
sau khi thí điểm nộp phạt trực tuyến tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng và Bình 
Thuận từ tháng 3/2020 thì bắt đầu từ hôm nay (1/7), việc nộp phạt theo hình thức này sẽ được 
áp dụng trong toàn quốc, thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). 

Theo đó, sau 7 ngày kể từ khi nhận quyết định xử phạt, người dân truy cập vào Cổng 
DVCQG (theo địa chỉ dichvucong.gov.vn) để nhập số biên bản vi phạm hành chính; ngày, 
tháng, năm vi phạm; họ và tên,… sẽ tìm ra quyết định, số tiền bị xử phạt. Sau đó, người dân 
thực hiện các bước thanh toán qua ngân hàng/trung tâm thanh toán, nhận biên lai. Căn cứ vào 
biên lai thu tiền phạt, CSGT sẽ trả giấy tờ cho người dân qua bưu điện mà người dân không 
phải đến các kho bạc, ngân hàng nộp tiền và đến trụ sở công an lấy lại giấy tờ. 

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, thời gian qua, số lượng người tra cứu để thực hiện 
nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này tương đối lớn với khoảng 16.000 lượt. CSGT 
đã cung cấp gần 11.000 dữ liệu về các trường hợp vi phạm hành chính để phục vụ tra 
cứu, nộp phạt trực tuyến.  

Tuy nhiên, số lượng thực hiện nộp phạt vi phạm còn thấp do nhiều nguyên nhân như: Phạm vi 
thực hiện thí điểm còn hẹp, cơ sở hạ tầng của các đơn vị thực hiện dịch vụ còn hạn chế, tâm 
lý, thói quen của người dân còn e ngại khi thực hiện theo hình thức trực tuyến… 

Do đó, để nâng cao chất lượng phục vụ, từ 1/7, việc nộp phạt trực tuyến xử lý vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực giao thông trực tuyến sẽ được mở rộng phạm vi thực hiện trên toàn quốc 
đối với thẩm quyền xử phạt của thanh tra giao thông, của chỉ huy cấp đội trở lên thuộc phòng 
CSGT công an các địa phương và các đơn vị thuộc Cục CSGT (Bộ Công an). 



Được biết, hiện CSGT đã nhập vào phần mềm khoảng 65% tổng số các biên bản vi phạm. Dự 
kiến đến hết năm nay sẽ triển khai đồng bộ, 100% biên bản và quyết định xử phạt của CSGT 
phải thực hiện trên phần mềm. 

 

 

 

 


