Tháng 10, 2021

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC GIA HẠN, ĐỔI MỚI
GIẤY PHÉP LÁI XE TRONG THỜI KÌ DỊCH BỆNH

Gia hạn thời gian hiệu lực
của giấy phép lái xe

Với đối tượng đã hết hạn
GPLX nhưng không gia
hạn được vì covid-19

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 tính từ
ngày hết hạn (*). Khi đó, hãy nộp kèm giấy “Đăng ký gia hạn lần đầu –
koushin-tetsuzuki-kaishi-shinseisho” (Giấy có sẵn ở quầy lễ tân.)
※Trong khoảng thời gian gia hạn thêm 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.

Nếu GPLX của bạn không gia hạn
được do ảnh hưởng của covid-19
và hiện đã hết hạn, hãy tham gia
khóa học cần thiết và đăng ký gia
hạn lại (trường hợp đặc biệt)

【 Đối tượng】
Các cá nhân có thời hạn gia hạn GPLX (hoặc đã gia hạn thời gian hiệu lực
GPLX) kết thúc vào hoặc trước ngày 28 tháng 12 năm 2021 (không bao gồm
những cá nhân có GPLX hết hạn).
【Thời gian nhận hồ sơ】
Các sở cảnh sát: Ngày thường từ 8:45 tới 17:00
Các trung tâm sát hạch GPLX: Ngày thường và CN, từ 8:45 tới 17:00
(Hakodate, Asahikawa, Kushiro, Obihiro và Kitami chỉ làm việc vào ngày CN
thứ nhất và thứ ba của tháng)

Nếu bạn vượt qua được bài kiểm
thích hợp trong kỳ thi xin cấp lại
GPLX thì bạn không cần thi tiếp
phần lý thuyết và thực hành.
* Để biết thêm thông tin, xin vui
lòng liên hệ với Trung tâm sát hạch
lái xe địa phương hoặc trụ sở cảnh
sát.
(Nếu bạn từng phạm luật giao
thông thì có khả năng bạn sẽ
không được hưởng đặc cách trong
trường hợp này.)

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tới các Trung tâm sát hạch lái xe gần nhất hoặc trụ sở Cảnh sát.

