CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¶nh màu
3 x 4cm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE
Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh

Tôi là:...........................................................Quốc tịch:.............................................
Sinh ngày:.............tháng.........năm ........
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .............................................................................
Nơi cư trú:.................................................................................................................
Số CMND (hoặc hộ chiếu):......................cấp ngày.........tháng........năm...................
Nơi cấp:............................. Đã học lái xe tại:..............................năm........Hiện đã có
giấy phép lái xe hạng..........số..........................do..................................................cấp
ngày.........tháng...........năm...............
Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng:...............
Lý do:.........................................................................................................................
Mục đích: ...................................................................................................................
Xin gửi kèm theo:
- 01 giấy chứng nhận sức khoẻ;
- 02 ảnh màu kiểu giấy chứng minh nhân dân cỡ 3 x 4cm;
- Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn;
Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn
chịu trách nhiệm.
........., ngày.......tháng.......năm 20....
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:
(1):Mẫu này dùng chung cho trường hợp lập lại hồ sơ mới.
(2): Trường hợp giả khai báo mất hoặc tẩy xoá, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép
lái xe; sử dụng giấy phép lái xe giả hoặc hồ sơ lái xe giả; có hành vi cố tình gian dối khác để
được đổi, cấp lại giấy phép lái xe, ngoài việc bị cơ quan quản lý giấy phép lái xe ra quyết định
tịch thu giấy phép lái xe và hồ sơ gốc còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được
cấp giấy phép trong thời hạn 05 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
¶nh màu
3 x 4cm

Ðộc 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 ÐƠN (APPLICANT)

(Ký và ghi rõ họ tên)
( Signature and Full name)

