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THÔNG BÁO 

Về việc hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép vận tải đường bộ, 

giấy phép liên vận quốc tế. 

 

Thực hiện Công văn số 1322/TCĐBVN-VT ngày 09/03/2022 của Tổng Cục 

đường bộ Việt Nam về việc thực hiện Công văn số 2012/BGTVT-HTQT ngày 

03/3/2022 của Bộ GTVT về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 

119/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định 155/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông 

vận tải, Sở Giao thông vận tải Tây Ninh thông báo hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị cấp, 

cấp lại giấy phép vận tải đường bộ, giấy phép liên vận quốc tế thực hiện như sau:  

1. Đối với trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải quốc tế nộp hồ sơ trực 

tuyến theo địa chỉ: 

- Cổng thông tin Một cửa quốc gia, địa chỉ: https://vnsw.gov.vn,  

- Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/  

- Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ: https://dichvucong.tayninh.gov.vn/  

Đăng ký tài khoản và thực hiện các bước nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy 

phép vận tải đường bộ, giấy phép liên vận quốc tế theo quy định. 

2. Đối với trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải quốc tế nộp hồ sơ trực 

tiếp: 

Đơn vị hoạt động vận tải quốc tế nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh (Số 83, đường Phạm Tung, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện nếu nội dung chưa rõ, đề nghị liên hệ Phòng Quản 

lý vận tải, phương tiện và người lái - Sở GTVT Tây Ninh (thông tin liên hệ: Ông Lê 

Phan Phi Phụng – Phụ trách P.QLVT-PTNL, SĐT 0946.398839; Bà Nguyễn Thị 

Như - P.TP QLVT-PTNL, SĐT 0978.751827; Bà: Nguyễn Thị Ngọc Thúy - Chuyên 

viên, SĐT: 0972.500297) để được hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận: 

- Bộ GTVT, TC.ĐBVN (báo cáo); 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Báo, Đài PTTH Tây Ninh (đưa tin); 

- Trang TTĐT của Sở; 
- Lưu: VT, P.QLVT,PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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