
Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế 

1. Trình tự thực hiện: 

a) Nộp hồ sơ TTHC: 

- Khi Giấy phép lái xe quốc tế bị mất hoặc hư hỏng, cá nhân nộp đơn đề nghị cấp lại 

Giấy phép lái xe quốc tế (sau đây viết tắt là IDP) đến Sở Giao thông vận tải. 

b) Giải quyết TTHC: 

- Cá nhân khi nộp đơn trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải, phải xuất trình bản chính 

giấy phép lái xe quốc gia do Việt Nam cấp, hộ chiếu, thẻ thường trú (đối với người 

nước ngoài) để thực hiện kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của việc cấp IDP và phải 

hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí khi được tiếp nhận hồ sơ theo quy định; khi nộp đơn 

qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, cá nhân kê khai theo hướng dẫn và phải chịu 

trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của nội dung đã kê khai, phải hoàn 

thành nghĩa vụ nộp lệ phí thông qua chức năng thanh toán lệ phí của hệ thống dịch 

vụ công trực tuyến và nộp phí sử dụng dịch vụ khác theo nhu cầu của cá nhân. 

Trường hợp đơn đề nghị không đúng theo quy định, cơ quan tiếp nhận đơn có trách 

nhiệm thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi cho cá nhân trong thời hạn 02 ngày 

lam việc, kể từ ngày tiếp nhận đơn. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp IDP đúng 

theo quy định, Sở Giao thông vận tải thực hiện việc cấp lại IDP cho cá nhân; trường 

hợp không cấp lại IDP thì phải trả lời và nêu rõ lý do. 

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến. 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế theo mẫu quy định. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn 

đề nghị cấp IDP đúng 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 uỷ 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 quốc tế. 

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

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

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

- Đối tượng được cấp Giấy phép lái xe quốc tế: Người Việt Nam, người nước ngoài 

có thẻ thường trú tại Việt Nam, có giấy phép lái xe quốc gia do Việt Nam cấp bằng 

vật liệu PET. còn giá trị sử dụng. 

- Trường hợp Giấy phép lái xe quốc gia bị tẩy xóa, hư hỏng không còn đủ các thông 

tin cần thiết hoặc có sự khác biệt về nhận dạng; Giấy phép lái xe quốc gia không do 

cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định thì sẽ không được cấp Giấy phép lái xe 

quốc tế. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế; 

- Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2021 sửa đổi, bổ sung 

một số điều Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và 

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 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 08 tháng 11 năm 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 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE QUỐC TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



________________________ 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Independence - Freedom - Happiness 

_______________________________ 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE QUỐC TẾ 

APPLICATION FORM FOR ISSUANCE OF INTERNATIONAL DRIVING PERMIT 

Kính gửi (To): Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải …………..) 

(Directorate for Roads of Viet Nam (Transport Department ……..) 

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

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

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

Hiện thường trú tại (Place of normal residence): ........................................................... 

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) ………. 

Có giá trị đến (Valid until): ngày (date): ……. tháng (month) …. năm (year) ………. 

Lý do xin cấp giấy phép lái xe (Purpose of application for International Driving Permit): 

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

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

- 01 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm, nền mầu trắng (01 colour photograph 3 x 4 cm, white panel). 

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) 

 


