Bằng lái xe có thể đổi qua mạng
Thứ tư, 10 Tháng 11 2021 14:28

Theo thông báo của Cơ quan báo chí Bộ Nội vụ Ucraina, từ nay người có nguyện vọng đổi bằng
lái xe có thể đăng ký dịch vụ qua mạng và nhận bằng lái mới qua bưu điện.

Thủ tục mới về việc đổi bằng lái xe được quy định bởi Nghị định của Chính phủ Ucraina. Mục
đích của việc này là đẩy mạnh chương trình số hóa các dịch vụ công, giảm thiểu tiếp xúc, tiết
kiệm thời gian.

Lệ phí đổi bằng lái qua mạng không khác gì so với đổi thông thường - 243 grivna. Lệ phí bưu
điện - 195 grivna, được áp dụng tự động trọn gói. Thời hạn nhận bằng lái mới - từ 5 ngày làm
việc trở lên.

Ở thời điểm hiện tại, cổng thông tin của Trung tâm dịch vụ hành chính Bộ Nội vụ Ucraina
(e-driver.hsc.gov.ua) đã có hơn 1,8 triệu lái xe đăng ký tài khoản cá nhân, trong đó 60 nghìn
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người đã đổi bằng lái trong thời gian gần đây.

Các bước để đổi bằng lái trực tuyến như sau:

- Kích hoạt tài khoản cá nhân trên cổng thông tin của Trung tâm dịch vụ hành chính Bộ Nội vụ
Ucraina (e-driver.hsc.gov.ua), sau đó chọn mục "Đổi bằng lái/Cấp lại bằng lái", nhấn khẳng
định.

- Kiểm tra thông tin chính xác, vào mục "Chọn nguyên nhân" và chọn phương án phù hợp trong
số các phương án có sẵn.

- Điền các phần khai báo bắt buộc, đính kèm bản scan hai mặt chứng nhận y tế bằng một văn
bản định dạng PDF.

- Chọn phương án nhận bằng lái mới.

- Đính kèm chữ ký điện tử và thanh toán lệ phí.

Thanh Hải. Theo Liga.
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