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          Số:            
Về việc tăng cường quản lý công tác  

tuyển sinh học thi lấy GPLX CGĐB 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Nam, ngày         tháng         năm 

                    Kính gửi: 

 

- Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc. 

- Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nam. 

- Trường Cao đẳng nghề Hà Nam. 

- Trung tâm Đào tạo - sát hạch cấp GPLX CGĐB. 

 

Thời gian qua các Cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn đã 

có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nghiêm các quy định về đào tạo sát hạch 

cấp giấy phép lái xe, cơ bản đáp ứng nhu cầu học, thi lấy giấy phép lái xe của 

nhân dân. Để tăng cường quản lý nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch cấp giấy 

phép lái xe trong thời gian tới; sở Giao thông vận tải Hà Nam yêu cầu các Cơ sở 

đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn: 

1. Tăng cường quản lý, quán triệt cán bộ, nhân viên, đội ngũ giáo viên trong 

đơn vị thực hiện nghiêm trong công tác tuyển sinh; nghiêm cấm cán bộ, nhân 

viên, giáo viên hoàn thiện hồ sơ cho học viên. 

2. Rà soát toàn bộ quá trình tuyển sinh theo quy định; bố trí, yêu cầu cán bộ 

tuyển sinh không thu hồ sơ thi lấy giấy phép lái xe của người dân qua đối tượng 

trung gian; trực tiếp tiếp nhận hồ sơ thi lấy giấy phép lái xe của người dân, khi 

đến nộp hồ sơ phải được chụp ảnh trực tiếp; thực hiện kiểm tra, rà soát kỹ hồ sơ 

đảm bảo theo quy định tại Điều 7, 9 Văn bản hợp nhất số 20/2019/VBHN-

BGTVT, ngày 12/11/2019 của Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch cấp GPLX 

CGĐB và các văn bản liên quan hiện hành. 

3. Không phối hợp với cơ sở y tế tổ chức khám sức khỏe cho người có nhu 

cầu học thi lấy GPLX tại địa điểm cơ sở đào tạo lái xe hoặc các địa điểm khác.  

Thủ trưởng các cơ sở đạo đạo, Trung tâm sát hạch lái xe chịu trách nhiệm 

trước Sở GTVT Hà Nam và trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm tại đơn vị. 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận:     
- Như trên (để t/h); 

- GĐ Sở (để b/c); 

- Lưu VT, QLVT, PTNL. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Khổng Bình Nguyên 
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