
Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch 

nước ngoài lái xe vào Việt Nam 

1. Trình tự thực hiện: 

a) Nộp hồ sơ TTHC: 

- Người lái xe nộp hồ sơ đề nghị đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước 

ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam đến Sở Giao thông vận 

tải Bình Dương tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ trong tòa nhà Trung tâm hành 

chính tỉnh, Phường Hòa Phú,TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

b) Giải quyết TTHC: 

Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, đổi Giấy phép lái xe, giao 

Giấy phép lái xe mới cho người đổi, trường hợp phát hiện có nghi vấn, cơ quan cấp 

đổi giấy phép lái xe có văn bản đề nghị Đại sứ quán, Lãnh sự quán của quốc gia cấp 

giấy phép lái xe tại Việt Nam xác minh. 

(Khi đến nhận giấy phép lái xe, người lái xe xuất trình bản chính các hồ sơ để đối 

chiếu, trừ các bản chính đã gửi). 

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả hồ sơ trong tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh. 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu; 

- Bản dịch giấy phép lái xe nước ngoài ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch 

thuật của cơ quan công chứng hoặc Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam mà 

người dịch làm việc, đóng dấu giáp lai với bản sao giấy phép lái xe; 

- Bản sao có chứng thực danh sách xuất nhập cảnh của Bộ Công an hoặc bản sao hộ 

chiếu gồm phần số hộ chiếu, họ tên và ảnh người được cấp, thời hạn sử dụng và 

trang thị thực nhập cảnh vào Việt Nam; 

- 01 ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm nền ảnh màu xanh, kiểu chứng minh nhân dân hoặc 

thẻ căn cước công dân. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân. 

6. Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải; 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có; 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải; 

d) Cơ quan phối hợp: Không có. 

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép lái xe. 



8. Phí, lệ phí: Lệ phí: 135.000 đ/lần. 

9. Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính: Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

Khách du lịch nước ngoài lái xe đăng ký nước ngoài vào Việt Nam, có giấy phép lái 

xe quốc gia còn thời hạn sử dụng. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; 

- Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều 

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; 

- Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 8/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp 

bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy 

chuyên dùng. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Independence- Freedom – Happiness 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ 

APPLICATION FORM FOR EXCHANGE OF DRIVER’S LICENCE 

(Dùng cho người nước ngoài) - (For Foreigner only) 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-12-2017-tt-bgtvt-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx


  

Kính gửi (To): Sở Giao thông vận tải Bình Dương                  

Transport Department .... 

  

Tôi là (Full name):.................................................................................................. 

Quốc tịch (Nationality):.......................................................................................... 

Ngày tháng năm sinh (Date of birth):..................................................................... 

Hiện cư trú tại (Permanent Address):...................................................................... 

Số hộ chiếu (Passport No.):.................................................................................... 

Cấp ngày (Issuing date): ngày (date):.........tháng (month).......... năm (year).......... 

Hiện có giấy phép lái xe cơ giới đường bộ số (Current Driving Licence No.):......... 

Cơ quan cấp (Issuing Office):.................................................................................. 

Tại (Place of issue):................................................................................................. 

Cấp ngày (Issuing date): ngày (date):....... tháng (month).........năm (year)............. 

Lý do xin đổi giấy phép lái xe (Reason of application for new driving licence):….. 

..................................................................................................................................... 

Định cư lâu dài tại Việt Nam/không định cư lâu dài tại Việt Nam (Long time of staying 

in Viet Nam/Short time of staying in Viet Nam). 

Gửi kèm theo đơn gồm có (Documents enclosed as follows): 

- Bản dịch giấy phép lái xe nước ngoài đã được công chứng (Translation of current foreign 

driving licence with notation); 

- Bản sao hộ chiếu (phần họ tên và ảnh; trang thị thực nhập cảnh) [Copy of passport 

(included pages: full name, photograph, valid visa)]. 

Tôi xin đảm bảo lời khai trên đây là đúng sự thật. 



I certify that all the information included in this application and attached documents is 

correct and true. 

  

  ............, ngày (date) ...... tháng (month) ...... năm (year)..... 

   NGƯỜI LÀM ĐƠN (APPLICANT) 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

  (Signature and Full name) 

 


