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Số: 3690/SGTVT-QLVT,PT&NL Lạng Sơn,  ngày 17 tháng 11 năm 2021 

Vv 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 

 

 
Kính gửi:  

- Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn. 
- Các đơn vị kinh doanh XNK; các tổ chức, cá nhân có nhu cầu 

tham gia hoạt động vận tải quốc tế trên địa bàn. 
 

Thực hiện văn bản 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 tạo thuận lợi cho các đơn vị vận tải hoạt động vận tải quốc tế, giảm thời 
gian nộp hồ sơ và cấp Giấy phép. Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn thông báo như sau: 

1. Hiện nay trang dịch vụ công nộp hồ sơ trực tuyến của Bộ GTVT tại địa 
chỉ https://qlvt.mt.gov.vn/ đang tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại: giấy 
phép vận tải đường bộ, giấy phép vận tải đường bộ quốc tế. 

2. Các đơn vị có nhu cầu tổ chức hoạt động vận tải quốc tế nghiên cứu thực 
hiện nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại: giấy phép vận tải đường bộ, giấy phép vận tải 
đường bộ quốc tế Việt –Trung; giấy phép liên vận: Việt Nam – Lào; Giấy phép 
liên vận Việt Nam – Campuchia; Giấy phép liên vận CLV trên cổng thông tin một 
cửa quốc gia tại trang thông tin điện tử https://vnsw.gov.vn/. 

Trong quá trình triển khai thực hiện các vấn đề vướng mắc cần trao đổi đề nghị 
các đơn vị liên hệ đ/c Thủy – điện thoại 0915 118 088, đ/c Hiếu – điện thoại 
0916090828 để phối hợp. 

Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- GĐ, các PGĐ Sở; 
- Đài PT&TH Lạng Sơn; 
- Báo Lạng Sơn; 
- Văn phòng Sở (đăng Website); 
- Bộ phận TN&KQ Sở GTVT; 
- Phòng QLVT,PT&NL 
- Lưu:VT. 
 
 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Đã ký 
 
 

Nguyễn Ngọc Huy 

 


