
UBND TỈNH LONG AN
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số:          /SGTVT-VPS
V/v thực hiện các dịch vụ công 

trực tuyến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long An, ngày        tháng 7 năm 2021

Kính gửi: 
 - Các sở, ban, ngành tỉnh; 

    - UBND huyện, thị xã, thành phố;
    - Các công ty, doanh nghiệp.

Căn cứ Quyết định số 6163/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 
4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Long An,

Hiện tại, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 
Giao thông vận tải đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Để tiết kiệm thời gian, chi phí tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành 
chính có thể nộp hồ sơ trực tuyến tại một trong các địa chỉ sau:

1. Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Long An tại địa chỉ 
https://dichvucong.longan.gov.vn; 

2. Cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải tại địa chỉ 
http://qlvt.mt.gov.vn hoặc http://qlvtquocte.mt.gov.vn; 

3. Dịch vụ công đổi giấy phép lái xe, cấp giấy phép lái xe quốc tế tại địa 
chỉ https://dichvucong.gplx.gov.vn.

Đính kèm Phụ lục 
Danh sách dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cấp tỉnh, nhiều cấp.

Sở Giao thông vận tải thông báo đến quý cơ quan, tổ chức, cá nhân nắm 
biết./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh (b/c); 
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (tuyên truyền); 
- Website Sở;
- Lưu: VT, Bh.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Thiện Trúc

https://dichvucong.longan.gov.vn/
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