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• Truy cập phần mềm tại Website http://dvc4.gplx.gpv.vn/p/home/duv-trang-
chu.html

• Đăng nhập hệ thống: Số CMT/CCCD/mật khẩu, mã xác thực
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•Lựa chọn dịch vụ

•Chọn "Đổi giấy phép lái xe"
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• Khai báo thông tin hồ sơ: Chọn cơ quan tiếp nhận-> chọn địa điểm tiếp nhận 

• -> Chọn lý do đổi GPLX-> Số GPLX

• Thông tin yêu cầu thay đổi (nếu có)

• Thông tin sức khỏe lái xe

• Tải ảnh chân dung -> đính kèm thành phần hồ sơ -> Cam kết thông tin kê khai 
và bấm Tiếp tục
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• Khai báo thôg tin nhận kết quả tại nhà: Lựa chọn hình thức nhận kết quả -> 
Kiểm tra lại thông tin người nhận -> Khai báo địa chỉ nhận kết quả (nếu có nhu 
cầu) -> Bấm "Thanh toán và nộp hồ sơ"
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• Thanh toán trực tuyến
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• Theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ



 

 
 

BẠN CÓ BIẾT 
“ Dịch vụ hành chính công – một cửa điện tử” được xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi 

cho các cá nhân tổ chức có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng tại 

một địa chỉ truy cập duy nhất 

Có 4 mức độ dịch vụ công: 

Mức độ 1 Là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản 

có liên quan quy định về thủ tục đó 

Mức độ 2 Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn 

bản khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hố sơ sau ki hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc 

qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ 

Mức độ 3 Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực 

tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử 

lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiên trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu 

có) và nhận kết quả được thực hiên trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ 

Mức độ 4 Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí 

(nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiên trực tuyến, gửi trực 

tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng. 

 

CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 


