
 
 

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Số:         /SGTVT-QLVT,PT&NL 
 

V/v nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

vận tải đường bộ quốc tế, giấy phép 

liên vận trên hệ thống dịch vụ công 

trực tuyến quốc gia. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nam, ngày           tháng 11 năm 2021 

 
Kính gửi: Các đơn vị hoạt động vận tải quốc tế trên địa bàn. 

 

  Căn cứ Công văn số 8157/TCĐBVN-VT ngày 05/11/2021 của Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam về việc nộp và giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận 

tải đường bộ quốc tế, giấy phép liên vận trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến 

quốc gia. 

Để giảm thời gian nộp hồ sơ và tạo thuận lợi cho các đơn vị vận tải hoạt 

động vận tải quốc tế; Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo tới các đơn vị 

hoạt động vận tải đường bộ quốc tế về việc nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy 

phép vận tải đường bộ, giấy phép liên vận và giấy phép vận tải đối với vận tải 

liên vận Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào và 

vận tải CLV trên cổng thông tin một cửa quốc gia tại trang: vnsw.gov.vn (tài 

liệu hướng dẫn sử dụng: truy cập trang vnsw.gov.vn - “Triển khai cơ chế một 

cửa quốc gia…” - “Bộ giao thông vận tải” - doanh nghiệp click vào tên thủ tục 

để tải tài liệu liên quan). 

Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo đến các đơn vị biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Giám đốc Sở    (để b/c); 

- Sở Thông tin và Truyền thông 

- UBND các huyện, thị, tp     

- TT phục vụ hành chính công tỉnh   (để p/h tuyên truyền); 

- Đài PT-TH tỉnh 

- Báo Hà Nam 

- Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVT-PTNL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

(đã k 

ý) 

   Khổng Bình Nguyên 
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