TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
Dịch vụ công trực tuyến mức 3
“Đổi Giấy phép lái xe trực tuyến”
Địa chỉ truy cập: https://dichvucong.gplx.gov.vn
Bước 1: Truy cập địa chỉ nộp hồ sơ và chọn theo hướng dẫn sau:
1. Thủ tục hành chính: Dịch vụ công đổi Giấy phép lái xe (Mức độ 3);
2. Cơ quải quyết: Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng;
3. Địa chỉ tiếp nhận: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
Sau đó chọn: “Đăng ký trực tuyến”

Giao diện Nộp hồ sơ hiển thị như sau:

Bước 2: Nhập thông tin Form đăng ký,
Tại form “Thông tin chung” công dân nhập thông tin Số GPLX đề nghị đổi vào ô
“Số GPLX Quốc gia” sau đó chọn “Tìm kiếm” thông tin về GPLX của công dân
sẽ tự động hiển thị vào các ô nhập liệu như sau:

*Trường hợp GPLX của công dân không có thông tin trong hệ thống Quản
lý của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam công dân phải mang GPLX và Hồ sơ gốc
(nếu có) đến nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GTVT để
làm thủ tục cấp đổi theo quy định.

Trường hợp không có dữ liệu sẽ nhận được thông báo như hình trên

Sau đó công dân tiếp tục nhập thông tin phần bên cưới cụ thể như sau:
- Chọn “Ghép thêm Số GPLX khác” và nhập thông tin số GPLX (ô tô, mô
tô) có nhu cầu muốn ghép chung vào GPLX đề nghị cấp đổi

- Nhập thông tin thay đổi về CMND vào form nếu có thay đổi Thông tin về
CMND mới.
- Đính kèm thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Giây phép lái xe, chứng minh nhân dân: scan hoặc chụp ảnh cả mặt trước
lẫn mặt sau GPLX muốn đổi và CMND (trường hợp muốn đổi cả 2 GPLX phải
scan hoặc chụp hỉnh cả 02 GPLX đề nghị cấp đổi)
+ Giấy khám sức khỏe của người lái xe: Đối với trường hợp đổi GPLX ô tô
các loại (Scan hoặc chụp ảnh tất cả các trang)
- Cuối cùng chọn ngày có thể đến thực hiện thủ tục còn lại (bao gồm: chụp
ảnh chân dung, nộp lệ phí cấp đổi) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao
thông vận tải thành phố Đà Nẵng - Tầng 01 tòa nhà TTHC thành phố, số 24 Trần
Phú, Hải Châu, Đà Nẵng
- Lệ phí cấp đổi GPLX là: 135.000 đồng.

Tiếp theo nhập thông tin liên hệ trao đổi tại mục “Thông tin liên hệ”: Đây là các
thông tin yêu cầu để nộp hồ sơ thành công do đó đề nghị công dân nhập thông tin
chính xác để liên hệ.

Sau đó chọn nút “ĐĂNG KÝ” ở bên dưới và nộp hồ sơ.

Sau khi đăng ký sẽ nhận được thông báo như sau:

Tiếp tục truy cập vào địa chỉ Email đã nhập trước đó để lấy mã xác thực
như hình

Copy mã xác thực ở mail và dán vào ô xác thực và chọn “Gửi hồ sơ”:

Nộp hồ sơ thành công sẽ nhận được thông báo như sau:

Bước 3: Tra cứu hồ sơ, chọn “Tra cứu tiến độ hồ sơ”
- Nhập Mã hồ sơ và số điện thoại và tìm kiếm thông tin

- Kết quả tra cứu:

Đến đây công dân đã hoàn tất quá trình nộp hồ sơ và chờ cán bộ tiếp nhận Sở
GTVT kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, sau khi hồ sơ được tiếp nhận sẽ có
Email gửi đến công dân với thông tin như sau:

Công dân lưu ý thời gian và ngày hẹn để đến nộp hồ sơ

