
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Số: 1037 /SGTVT-VT, PTNL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày 24 tháng  5  năm  2017 

V/v thông báo triển khai sử dụng 
dịch vụ công trực tuyến vận tải liên 

vận Việt Nam - Lào, Việt Nam - 
Campuchia; Việt Nam - Trung Quốc 

và dịch vụ công trực tuyến: Cấp 
(đổi) giấy phép kinh doanh vận tải; 
cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô 

 

 

Kính gửi:  

- Các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn. 

- Các đơn vị tham gia vận tải quốc tế Việt – Trung qua 
cặp cửa khẩu Hữu Nghị. 

 

 Thực hiện các Công văn số 4875/BGTVT-TTCNTT ngày 08/5/2017 và 
công văn số 3420/BGTVT-TTCNTT ngày 31/3/2017 của Bộ Giao thông vận tải 
về việc triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến vận tải liên vận Việt 
Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Trung Quốc và đôn đốc triển khai 
sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục cấp (đổi) giấy phép 
kinh doanh vận tải; cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô. Để tạo điều kiện thuận 
lợi, tiết kiệm chi phí và giảm thời gian đi lại cho người dân và doanh nghiệp trong 
việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá 
nhân và đẩy mạnh xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp. Sở Giao 
thông vận tải Lạng Sơn thông báo, như sau: 

 1. Từ ngày 01/6/2017, Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn bắt đầu triển khai 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến vận tải liên vận Việt Nam - Lào, Việt Nam - 
Campuchia và Việt Nam - Trung Quốc. 

 Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải có nhu cầu sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến vận tải liên vận Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia và Việt 
Nam - Trung Quốc truy cập tại địa chỉ website: https://clv.qlvt.mt.gov.vn/. 

 Để triển khai sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến vận tải liên 
vận Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Trung Quốc trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn. Đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh vận tải nghiên cứu 
“VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG” tại địa chỉ website dịch vụ công trực 
tuyến của Bộ Giao thông vận tải (địa chỉ website phía trên) và làm theo hướng 
dẫn để đăng ký tài khoản sử dụng, đăng nhập hệ thống và thực hiện nộp hồ sơ 
trực tuyến đăng ký thực hiện thủ tục hành chính: Vận tải liên vận Việt Nam - 
Lào, Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Trung Quốc. 
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 2. Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến: Cấp (đổi) giấy phép kinh doanh vận tải; cấp (đổi) biển hiệu, 
phù hiệu xe ô tô tại địa chỉ website: https://dichvucong.mt.gov.vn/. 

Để tiếp tục triển khai sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến: Cấp 
(đổi) giấy phép kinh doanh vận tải; cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn có hiệu quả. Đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh vận tải 
nghiên cứu “HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG” tại địa chỉ website dịch vụ công trực 
tuyến của Bộ Giao thông vận tải (địa chỉ website phía trên) và làm theo hướng 
dẫn để đăng ký tài khoản sử dụng, đăng nhập hệ thống và thực hiện nộp hồ sơ 
trực tuyến đăng ký thực hiện thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép kinh doanh vận 
tải; cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô theo các bước đã được công bố trên 
website. 

3. Sở Giao thông vận tải phối hợp với Bưu điện tỉnh Lạng Sơn để triển khai 
thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp (đổi) giấy phép kinh doanh 
vận tải; cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô cho các tổ chức và cá nhân có nhu 
cầu tại các điểm phục vụ của Bưu điện trên địa bàn tỉnh. 

Sở GTVT thông báo để các đơn vị biết và thực hiện. Trong quá trình sử 
dụng dịch vụ công trực tuyến nếu có vướng mắc hoặc có ý kiến đóng góp 
để hoàn thiện hệ thống dịch vụ công, đề nghị các tổ chức, cá nhân gửi ý 
kiến bằng văn bản về Sở GTVT Lạng Sơn số 8A Đường Hùng Vương, 
Phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn (bản mềm gửi vào địa chỉ email: 
tbdiepls79@gmail.com ) để xem xét, tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông vận tải./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h);  
- Lãnh đạo Sở; 
- Bưu điện tỉnh Lạng Sơn (P/h); 
- Đài PT&TH tỉnh (P/h); 
- Báo Lạng Sơn (P/h); 
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn; 
- Văn phòng Sở (t/h); 
- TTrGTVT; QLVT,PT&NL 
- Website Sở; 
- Lưu VT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Đã ký  
 
 
 

Nguyễn Ngọc Huy 
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