
 PHỤ LỤC 2 

Hướng dẫn thanh toán phí, lệ phí sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng hình thức chuyển khoản (không 

dùng tiền mặt) thông qua hệ thống ngân hàng   

(Ban hành kèm theo Thông báo số: 3085/TB-SGTVT ngày 25/11/2022 của Sở Giao thông vận tải Cao Bằng) 

 

HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIỀN PHÍ, LỆ PHÍ (MIỄN PHÍ) 

1. Chuyển khoản nộp phí, lệ phí thi sát hạch : 

Đơn vị thụ hưởng: SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH CAO BẰNG 

Số tài khoản: 126 0000 79286 tại VietinBank Chi Nhánh Cao Bằng  

Nội dung chuyển tiền: ĐỐI VỚI CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

 [MÃ NHẬP] [PHÍ SÁT HẠCH….] [HẠNG] [NGÀY THI]  

Lưu ý: Các nhóm cách nhau khoảng trắng. 

Ví dụ1: Công ty cổ phần vận tải Hòa Bình nộp phí sát hạch thi lý thuyết, thực hành, lệ phí cấp giấy 

phép lái xe hạng: A1, A2,A3,A4 thi ngày 28/09/2022. Cú pháp nhập như sau: 

HB PHI SAT HACH LY THUYET, THUC HANH, LE PHI CAP  

GIAY PHEP A1A2A3A4 NGAY 28092022 

Ví dụ2: Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh  

Cao bằng nộp phí sát hạch thi lý thuyết, thực hành, lệ phí cấp giấy 

phép lái xe hạng: B1,B2,C,D,C,E,F thi ngày 28/09/2022.  

Cú pháp nhập như sau: 

TTSH PHI SAT HACH LY THUYET, THUC HANH, LE PHI CAP  

GIAY PHEP B1B2CDEF NGAY 28092022 

2. Nộp tiền nộp phí, lệ phí thi sát hạch bằng quét mã QR CODE (Áp dụng cho tất cả các ứng dụng của 

các ngân hàng) 

Đăng nhập ứng dụng chuyển tiền  quét mã QR CODE  nhập số tiền  nhập nội dung tương ứng 

Xác nhận  Hoàn tất giao dịch. 

HƯỚNG DẪN NỘP PHÍ, LỆ PHÍ TẠI ỨNG DỤNG  VIETINBANK IPAY VỚI PHƯƠNG THỨC 

QUÉT MÃ QR

 BƯỚC 1 

Đăng nhập 

 BƯỚC 2 

Quét mã 

 BƯỚC 3 

Nhập số tiền 

Nhập nội dung 

 BƯỚC 4 

Xác nhận 

 BƯỚC 5 

Hoàn tất 

MÃ QR CODE 

 

 

126000079286 

SO GTVT CAO BANG 

 

  

Lưu ý: Hoàn tất giao dịch, trường hợp quý học viên chưa chụp lại màn hình làm chứng từ chứng minh 

thanh toán. Qúy học viên thao tác như sau: Đăng nhập  Tài khoản  Chọn tài khoản đã chuyển 

tiền  Lịch sử giao dich  Chọn giao dịch cần xem. 
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MÃ QR CODE SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI CAO BẰNG 

 

Ghi chú: Tổ chức, cá nhân có thể quét mã QR CODE và hướng dẫn tại: Quầy số 11, 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Các Cơ sở đào tạo lái xe và Trung tâm sát hạch lái xe 

trên địa bàn tỉnh hoặc có thể tải mã QR CODE và hướng dẫn tại Trang thông tin điện tử Sở 

Giao thông tỉnh Cao Bằng tại địa chỉ https://sogtvt.caobang.gov.vn, mục “Chuyên mục → 

Cải cách hành chính → Chính quyền điện tử, Chính quyền số” hoặc kích (clich) vào Popup 

“Thanh toán trực tuyến” trên Trang chủ. 
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