
    UBND TỈNH AN GIANG          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

     Số: 229/TB-SGTVT                               An Giang, ngày 13 tháng 9 năm 2021  

   

 

THÔNG BÁO 

V/v đổi giấy phép lái xe tại các Bưu điện hoặc Một cửa huyện, thị xã, thành phố. 

 

Trong thời gian qua, do dịch bệnh Covid -19 bùng phát diễn biến phức 

tạp khu vực phía nam nói chung và tỉnh An Giang nói riêng. Thực hiện chỉ đạo 

của UBND tỉnh về việc áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg và số 16/CT-TTg thực 

hiện giãn cách xã hội “ai ở đâu ở đó” nhằm hạn chế lây lan trong cộng đồng để 

khống chế dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh.  

Để tiếp tục thực hiện đổi, cấp lại giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh An 

Giang, Sở Giao thông vận tải Thông báo đến các tổ chức, cá nhân như sau:  

1. Thực hiện đổi, cấp lại giấy phép lái xe trực tiếp tại các Bưu điện hoặc 

Một cửa huyện, thị xã, thành phố. 

2. Đối với TP. Long Xuyên thực hiện tại Bưu điện thành phố Long 

xuyên. 

3. Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tạm dừng thực hiện đổi, cấp 

lại giấy phép lái xe cho đến khi có thông báo mới. 

Sở Giao thông vận tải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và thông báo đến 

các cá nhân, tổ chức được biết. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:                                                             KT.GIÁM ĐỐC 

- Như trên;         PHÓ GIÁM ĐỐC  
- UBND tỉnh (b/c);    

- UBND huyện, TX, TP;                                                                     

- Sở thông tin truyền thông; 

- Đài PT-TH An Giang; 

- Báo An Giang; 

- Trung tâm hành chính công; 

- Cổng thông tin điện tử Sở; 

- Cơ sở đào tạo, ttshlx;    Đỗ Văn Thơm  
- Lưu: VT, PQLVT,PT&NL.  
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