
UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - tự do - hạnh phúc 

             Số:    Hà Nam, ngày           tháng          năm        

V/v tiếp tục tiếp nhận và trả kết quả  

các thủ tục cấp đổi GPLX 

     

Kính gửi:    

- Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Báo Hà Nam; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 
 

 

Ngày 08 tháng 01 năm 2020, Sở Giao thông vận tải Hà Nam có văn bản số 

31/SGTVT-VP về việc tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục cấp đổi Giấy phép lái 

xe, theo đó do máy chủ quản lý hệ thống giấy phép lái xe của Sở 

bị hỏng  chưa khắc phục được nên việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả các thủ tục 

cấp đổi Giấp phép lái xe tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh từ ngày 06 

tháng 01 năm 2020 không thực hiện được. 

Sau thời gian khẩn trương khắc phục sự cố, hiện máy chủ quản lý hệ thống 

giấy phép lái xe của Sở đã hoạt động, bộ phận Một cửa của Sở tiếp tục thực hiện 

việc tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe tại Trung tâm 

phục vụ hành chính công tỉnh. 

 Sở Giao thông vận tải báo cáo UBND tỉnh và thông báo, đề nghị các cơ 

quan trên phối hợp, tuyền truyền để người dân được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu VT-VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

 

Khổng Bình Nguyên 
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