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             Số:         /TB-SGTVT 

 

Hà Nam, ngày         tháng 8 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

BỔ SUNG LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE Ô TÔ THÁNG 8/2022 

 

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao 

thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 

và các văn bản liên quan hiện hành; 

Căn cứ Thông báo số 1145/TB-SGTVT ngày 27/7/2022 của Sở Giao thông 

vận tải Hà Nam về lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 8/2022; 

Căn cứ Tờ trình số 446/TTr-GTXDVU ngày 20/8/2022 của Trường Trung 

cấp nghề GTXD Việt Úc về việc xin bổ sung khóa sát hạch lái xe ô tô nâng hạng 

C lên D khóa K01. 

Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo bổ sung lịch sát hạch lái xe ô tô 

tháng 8/2022 như sau: Bổ sung lớp lái xe hạng C lên D khóa K01 sát hạch cùng 

với các hạng B2 khóa K146, hạng B1 số tự động khóa K66 và hạng C khóa K83 

của Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc tổ chức ngày 31 tháng 8 năm 2022 

tai Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện. 

Giao Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc phối hợp với các Trung tâm 

sát hạch lái xe sắp xếp, bố trí lịch sát hạch đã đăng ký và thông báo cho các học 

viên biết thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Đ/c Giám đốc Sở; (để báo cáo) 

- Trường TCN GTXD Việt Úc; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, VTPTNL . 

 
KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Khổng Bình Nguyên 
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