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                Chợ Mới, ngày 20 tháng 7 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả UBND huyện Chợ Mới 

 

         

                            

Căn cứ Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc công bố bổ sung danh mục thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải được giao 

tiếp nhận tại bộ phận một cửa cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Để đảm bảo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện trong 

việc thực hiện thủ tục hành chính. Kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2020, UBND 

huyện Chợ Mới phối hợp với Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang triển khai 

tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả UBND huyện Chợ Mới, địa chỉ: 

- Đường Nguyễn Huệ, ấp Thị, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang. 

- Số điện thoại: 02963.610.089 

Đề nghị tổ chức, cá nhân liên hệ theo địa chỉ nêu trên để thực hiện thủ 

tục hành chính. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh An Giang; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- TT. HU, HĐND, UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Đài truyền thanh huyện; 

- Bộ phận TN&TKQ (để thực hiện); 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT. 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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