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THÔNG BÁO 

Về việc huỷ Giấy phép lái xe không còn giá trị sử dụng 

đối với trường hợp khai báo mất đã được cấp lại Giấy phép lái xe 

 

 

Thực hiện khoản 4 Điều 36 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 

năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái 

xe cơ giới đường bộ. 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên 

quan danh sách Giấy phép lái xe bị huỷ, không còn giá trị sử dụng đối với các trường 

hợp khai báo mất đã cấp lại Giấy phép lái xe từ ngày 01/08/2019 đến ngày 

31/12/2019. 

Danh sách Giấy phép lái xe bị huỷ, không còn giá trị sử dụng đối với các 

trường hợp khai báo mất đã cấp lại Giấy phép lái xe chi tiết được đăng tải tại Trang 

thông tin điện  tử của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng theo đường link: 

https://sogtvt.soctrang.gov.vn/sgtvt/1289/32033/62298/Thong-bao 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận 
- Tổng cục ĐBVN (b/c); 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố TW (ph/h); 

- Sở GTVT&XD Lào Cai (ph/h); 

- Công an tỉnh (ph/h); 

- Thanh tra Sở (th/h); 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VP Sở, Phòng QLVT,PT&NL. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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