
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHIÊM HÓA 
 

Số:          /UBND-GT 

V/v thực hiện các thủ tục hành 
chính thuộc lĩnh vực của Sở Giao 
thông vận tải tại Trung tâm phục 

vụ hành chính công 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Chiêm Hóa, ngày       tháng 12 năm 2021  

 
Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị: Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng; Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể 
thao; Trung tâm Y tế; Công an huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Văn bản số 1811/SGTVT- VTP T&NL ngày 25/11/2021 của 
Sở Giao thông Vận tải về việc thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh 

vực của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm phục vụ hành chính công.  

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo:   

1. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao 

Tuyên truyền rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng về thời  
gian tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của ngành về đổi giấy phép lái 

xe cơ giới đường bộ được Sở Giao thông Vận tải giảm  thời gian giải quyết từ 
05 ngày xuống còn 06 giờ (trong  ngày) và mức lệ phí đổi Giấy phép lái xe là 

135.000đ/1GPLX để người dân biết, thực hiện; không nên thông qua các đối 
tượng môi giới, chèo kéo làm thủ tục đổi giấy phép lái xe. Tiếp tục thông tin 

về thực hiện dịch công trực tuyến  mức độ 4 “Đổi giấy  phép lái xe” theo Văn  
bản số 1466/SGTVT-VTPT&NL ngày 05/10/2021 để nhân dân biết, sử dụng 

dịch vụ.   

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, 
hệ thống loa truyền thanh không dây để Nhân dân trong địa bàn biết, chủ 

động và thuận tiện trong việc thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính đổi giấy 
phép lái xe như đã nêu ở mục 1 văn bản này.  

 3. Trung tâm Y tế huyện 

 Thông báo rộng rãi để Nhân dân biết các cơ sở y tế trên địa bàn có đủ 
điều kiện khám sức khỏe cho người lái xe và thông tin, niêm yết công khai 

mức thu phí khám sức khỏe cho người lái xe tại các cơ sở y tế để người dân 
biết thực hiện.   
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4. Công an huyện  

Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông trong quá trình tuần tra, kiểm 
soát, xử lý các hành vi vi phạm, kết hợp với công tác tuyên truyền, phổ biến 

để Nhân dân biết, thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên. 

* Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của 

người dân tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang  

 - Thường trực: Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người 

lái: Đ/c Nguyễn Thị Thu Hoài, SĐT: 0912.504.145  

 - Chánh Văn phòng Sở: Đ/c Lê Trung Dũng, SĐT: 0934.388.899 

 Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị 
trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

  Nơi nhận: 
- Như trên; (T/hiện) 
- Chủ tịch UBND huyện; 
- Các Phó CT UBND huyện; 
- Chánh, phó CVP HĐND và UBND huyện; 
- Các chuyên viên; 
- Lưu: VT, KTHT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

 
 
 

Vũ Đình Tân 
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