Phương án đối ứng với vấn đề đổi mới GPLX trong thời kì dịch bệnh
Đối với những đối tượng đã hoặc sẽ hết hạn GPLX trong thời gian tới, Sở cảnh sát đã
đưa ra các phương án nhằm đáp ứng với tình hình dịch bệnh hiện nay. Chi tiết như
sau:

Với đối tượng sắp
hết hạn GPLX
Trong thời hạn đổi GPLX, hãy mang GPLX tới các trường thi, cơ quan quản lý và đổi GPLX
(Chuo hoặc Atsubetsu), hoặc sở cảnh sát để làm thủ tục tạm thời, thời gian hiệu lực của
GPLX được kéo dài tới 3 tháng sau khi hết hạn(*). Khi đó, hãy nộp kèm giấy “Đăng ký gia
hạn lần đầu – koushin-tetsuduki-kaishi-shinseisho”. Ngoài ra, nếu tiếp tục gia hạn lần 2, hãy
nộp giấy “Đăng ký gia hạn lần hai – koushin-tetsuduki-keizoku-shinseisho”.
※Trong khoảng thời gian này, vẫn cần tham dự các buổi học và các kiểm tra cần thiết để
chuẩn bị cho thủ tục đổi GPLX thông thường. Địa điểm làm thủ tục được đính kèm giấy liên
lạc.
【Đối tượng】
Những người sẽ hết hạn GPLX trước ngày 31/07 hoặc người đã làm thủ tục được chỉ
định, tuy nhiên thời hạn đổi mới GPLX của thủ tục đó là trước ngày 31 tháng 7.

Với đối tượng ĐÃ
hết hạn GPLX
Trường hợp đã hết
hiệu lực bằng lái xe mà
không thể đổi mới, cho
phép đổi GPLX mới mà
không cần tham gia lại
các kì thi lý thuyết và
thực hành.

【Thời gian nhận hồ sơ】
Các sở cảnh sát: Ngày thường từ 8h45 tới 17h
Các trường thi GPLX: Ngày thường và CN, từ 8h45 tới 17h (tại Hakodate, Asahikawa,
Kushiro, Obihiro và Kitami chỉ làm việc vào ngày CN thứ 1 và thứ 3 của tháng)

Các câu hỏi liên quan vui lòng liên hệ tới các Trường thi lái xe hoặc trụ sở Cảnh sát gần nhất.

