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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số: 
 

V/v phối hợp tuyên truyền trong công 

tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX. 

 

Hà Nam, ngày        tháng        năm 

 

  Kính gửi:  

    - Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

    - Sở Thông tin và truyền thông; 
        

 Qua theo dõi trên các trang mạng xã hội thời gian qua có hiện tượng quảng 

cáo, mời chào bán giấy phép lái xe (GPLX) giả, bao đỗ thi cấp GPLX, lừa gạt thu 

tiền học sai quy định… Đặc biệt thời gian gần đây, Sở Giao thông vận tải thường 

xuyên tiếp nhận đề nghị xác minh GPLX từ các cơ quan chức năng và đã phát 

hiện nhiều GPLX giả làm ảnh hưởng đến uy tín của các cơ sở Đào tạo được cấp 

phép hoạt động và khó khăn cho công tác quản lý Đào tạo, sát hạch cấp GPLX 

trên địa bàn tỉnh.  

 Để kịp thời ngăn ngừa tình trạng nêu trên và tuyên truyền hiểu biết đến mọi 

tầng lớp nhân dân trong công tác Đào tạo, sát hạch cấp GPLX, góp phần đảm bảo 

trật tự an toàn giao thông và theo các quy định của pháp luật.  

 Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp tuyên 

truyền một số nội dung sau: 

 1. Các cơ sở Đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe được cấp phép đủ điều kiện 

hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Nam (Có Phụ lục kèm theo). 

 2. Đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên 

quan: Phối hợp tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng 

đến mọi tầng lớp nhân dân có nhu cầu học và thi cấp GPLX, đăng ký Đào tạo, sát 

hạch tại các Cơ sở Đào tạo, Trung tâm sát  hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động trên 

địa bàn tỉnh; khuyến cáo nhân dân không đến các Cơ sở đào tạo, Trung tâm sát 

hạch lái xe nằm ngoài danh sách trên đã được Sở GTVT công khai trên địa bàn 

tỉnh để đăng ký  Đào tạo, sát hạch lái xe, tránh bị đối tượng xấu lừa gạt thu tiền 

học sai quy định, chào mời bao đỗ thi cấp GPLX và bán GPLX giả dẫn đến vi 

phạm pháp luật. 

 3. Đề nghị Sở thông tin và truyền thông: Chỉ đạo kiểm tra, xử lý các trang 

mạng xã hội (Zalo, Facebook) quảng cáo, mời chào bán giấy phép lái xe (GPLX) 



giả, bao đỗ thi cấp GPLX, lừa gạt thu tiền học sai quy định.     

 Sở Giao thông vận tải Hà Nam rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp 

của quý cơ quan./.   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Đài PT&TH Hà Nam (để đưa tin); 

- Sở Lao động TB&XH (để p/h); 

- Các cơ sở đào tạo lái xe; 

- Các TTSHLX; 

- Website Sở 

- Lưu VT,QLVT,PT&NL. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Khổng Bình Nguyên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục: Các cơ sở đào tạo, sát hạch GPLX đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

(Kèm theo Công văn số           /SGTVT-QLVT,PT&NL ngày      tháng 10 năm 2022 của Sở GTVT Hà Nam) 

 

STT Tên cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe 
Hạng đào tạo 

Sát hạch hạng Số điện thoại liên hệ 
A1 Ô tô các hạng 

1 Trường Cao đẳng nghề Hà Nam  B1, B2, C  02263.853 360 

2 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nam  B1, B2, C  02263.855.443 

3 Trường Trung cấp nghề GT và XD Việt úc A1 
B1, B11, B2, C, B2-

D, C-D 
 02263.885.882 

4 Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hà Nam A1  A1 02262.210.231 

5 TTSHLX Công Đoàn Hà Nam   B1, B2, C 02263.885.882 

6 Trung tâm Sát hạch lái xe Việt úc   
A1, B1, B11, B2, C, 

B2-D, C-D 
02263.885.882 
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