
 
 

 ỦY BAN NHÂN DÂN  

  TỈNH THANH HÓA 

                         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-KSTTHCNC 

V/v tiếp nhận hồ sơ cấp đổi Giấy 

phép lái xe qua dịch vụ bưu chính. 

Thanh Hóa, ngày        tháng 6 năm 2020 

 

                                    Kính gửi:  Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa. 
 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 2489/SGTVT-QLPT&NL ngày 

22/6/2020 của Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa về việc phối hợp thực hiện việc 

tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe của Sở Giao thông Vận tải với Bưu điện 

tỉnh Thanh Hóa. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền có ý kiến chỉ 

đạo như sau : 

1. Ngày 04/5/2020 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

1514/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Danh mục TTHC lĩnh vực đường 

bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải thực hiện tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, các thủ tục cấp đổi giấy 

phép lái xe của ngành giao thông vận tải đang thực hiện tại Bộ phận Một cửa 

của Sở Giao thông Vận tải được chuyển ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh. Vì vậy, tất cả các hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe gửi nhận 

bằng các hình thức trực tiếp, trực tuyến hay bưu chính đều phải được tiếp nhận 

và trả kết quả tập trung đầu mối tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (cụ thể 

tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh) nhằm mục đích theo dõi, giám sát quá trình thực 

hiện TTHC, cập nhật thống kê số liệu trên phần mềm Một cửa..., tránh tình trạng 

nhận hồ sơ tại các phòng, đơn vị của Sở. 

2. Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính 

đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo ở nhiều văn bản như: Công văn số 

14892/UBND-CNTT ngày 27/12/2016;  Công văn số  9317/UBND-CNTT ngày 

08/8/2017; Công văn số 911/UBND-CNTT ngày 21/01/2019; Công văn số 

6757/UBND-KSTTHCNC ngày 28/5/2020...và cũng đã được Sở Thông tin và 

Truyền thông hướng dẫn nhằm thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 

19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 

quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính. Đây là một trong những nhiệm vụ cải cách 

hành chính mà các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã và Bưu 

điện tỉnh phải triển khai nhằm hạn chế việc thực hiện TTHC trực tiếp và giảm 

chi phí thực hiện TTHC cho tổ chức, cá nhân. 

3. Sở Giao thông Vận tải nghiêm túc thực hiện Quyết định số 

45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Bộ Giao 

thông vận tải, của Chủ tịch UBND tỉnh, ký kết hợp đồng và phối hợp với Bưu 
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điện tỉnh để triển khai thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 

quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính. 

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn vướng mắc, Sở Giao thông 

Vận tải cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư cơ sở vật chất, bố 

trí đầy đủ nhân lực, cải cách lề lối làm việc.. đồng thời phối hợp với Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh  để cùng khắc phục, tháo gỡ,  tạo điều kiện thuận 

lợi nhất cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC và bảo đảm được công tác 

quản lý nhà nước đối với việc giải quyết TTHC./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PCT Nguyễn Đức Quyền (để b/c); 

- Trung tâm PVHCC tỉnh (để biết); 

- Sở Thông tin và Truyền thông (để biết); 

- Lưu: VT, KSTTHCNC.  

 

TL. CHỦ TỊCH  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 
             

              Trần Huy Chân 
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