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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Số: 

V/v tăng cường quản lý công tác đào tạo 

thực hành lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nam, ngày        tháng        năm 

 

  Kính gửi:  

    - Phòng QLVT,PT&NL; 

    - Thanh Tra Sở; 

    - Các cơ sở đào tạo lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh. 

    

Thực hiện Công văn số 95/CĐBVN-QLVT,PT&NL, ngày 07 tháng 10 năm 

2022 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc tăng cường quản lý công tác đào tạo 

thực hành lái xe. Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị các đơn vị liên quan thực 

hiện một số nội dung sau: 

I. Các cơ sở đào tạo lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh:  

1. Về công tác quản lý giáo viên, xe tập lái: 

 - Yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe thực hiện nghiêm công tác quản lý giáo 

viên, xe tập lái, chỉ sử dụng các giáo viên và phương tiện đủ điều kiện tham gia 

việc giảng dạy; thực hiện khai thác dữ liệu trên phần mềm hệ thống thông tin DAT 

để phục vụ công tác quản lý đào tạo lái xe theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 

1 Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT ngày 22/4/2022 của Bộ Giao thông vận tải 

sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT; kiểm tra tính 

chính xác các thông tin về giáo viên, xe tập lái đã khai báo trên phần mềm quản 

lý để học viên học lái xe thông qua thiết bị DAT xác nhận được bố trí đào tạo với 

đúng giáo viên và xe tập lái được phân công. 

 - Các cơ sở đào tạo lái xe ô tô chỉ bố trí giáo viên dạy thực lái xe ô tô và xe 

tập lái đầy đủ các điều kiện theo quy định để dạy thực hành lái xe ô tô: giấy chứng 

nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, giấy phép xe tập lái cho giáo viên và xe tập lái. 

 2. Về công tác quản lý tuyến đường tập lái: 

 - Các cơ sở đào tạo lái xe ô tô phối hợp với Phòng QLVT,PT&NL rà soát 

các tuyến đường tập lái để đảm bảo tuyến đường tập lái phù hợp với các yêu cầu 

của nội dung đào tạo và phù hợp với giao thông thực tế trên tuyến đường để tránh 

xảy ra nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông. 

 - Yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe thực hiện nghiêm công tác đào tạo thực 

hành lái xe theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Giao thông đường bộ năm 

2008; khoản 11 Điều 5 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ 



2 

 

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

đường bộ; chỉ tổ chức đào tạo cho học viên trên tuyến đường tập lái đã được Sở 

Giao thông vận tải cấp trong giấy phép xe tập lái. Nghiêm cấm các trường hợp 

chủ quan, giao phương tiện để học viên tự học mà không có giáo viên bảo trợ tay 

lái hoặc đào tạo trên các phương tiện không đảm bảo điều kiện theo quy định; 

khai thác dữ liệu trên phần mềm hệ thống thông tin DAT của cơ sở đào tạo để 

giám sát lộ trình đào tạo thực hành lái xe của giáo viên và các thông tin liên quan 

theo đúng kế hoạch giảng dạy. 

 3. Về công tác quản lý sân tập lái: 

 Yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe ô tô tổ chức đào tạo đúng địa điểm, sân 

tập lái đã đăng ký và được phép hoạt động theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Thông 

tư số 12/2017/TT-BGTVT. 

 II. Phòng QLVT,PT&NL:  

 - Định kỳ kiểm tra, giám sát tuyến đường tập lái của cơ sở đào tạo thông 

qua việc khai thác dữ liệu quản lý DAT của cơ sở đào tạo được lưu trữ trên hệ 

thống thông tin của cơ sở đào tạo và lộ trình các phiên học thông qua việc khai 

thác dữ liệu quản lý DAT trên phần mềm hệ thống thông tin DAT của Cục Đường 

bộ Việt Nam. 

 - Phối hợp với các cơ sở đào tạo xe ô tô trên địa bàn tỉnh rà soát các tuyến 

đường tập lái để đảm bảo tuyến đường tập lái phù hợp với các yêu cầu của nội 

dung đào tạo và phù hợp với giao thông thực tế trên tuyến đường để tránh xảy ra 

nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông. 

 - Phối hợp với Thanh tra Sở, chính quyền địa phương kiểm tra và rà soát 

các sân tập lái tự phát, xử lý các trường hợp đào tạo thực hành lái xe sai quy định. 

Trường hợp người đào tạo không phải là giáo viên của cơ sở đào tạo, người điều 

khiển phương tiện chưa có giấy phép lái xe thì báo với chính quyền địa phương, 

cơ quan công an để xử lý. Trường hợp phát hiện các vi phạm khác (xe sử dụng để 

đào tạo không phải là xe tập lái đủ điều kiện, địa điểm đào tạo không đúng quy 

định…) thì tiến hành xủ lý theo quy định. 

 - Giao phòng QLVT,PT&NL là đầu mối tổng hợp các khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình triển khai thực hiện để kịp thời báo cáo và tham mưu giải 

quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.  

 III. Thanh tra Sở: 

 Chủ động lập kế hoạch phối hợp với Phòng QLVT,PT&NL và chính quyền 

địa phương kiểm tra và rà soát các sân tập lái tự phát, xử lý các trường hợp đào 

tạo thực hành lái xe sai quy định. Trường hợp người đào tạo không phải là giáo 
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viên của cơ sở đào tạo, người điều khiển phương tiện chưa có giấy phép lái xe thì 

báo với chính quyền địa phương, cơ quan công an để xử lý. Trường hợp phát hiện 

các vi phạm khác (xe sử dụng để đào tạo không phải là xe tập lái đủ điều kiện, 

địa điểm đào tạo không đúng quy định…) thì tiến hành xủ lý theo quy định tại 

Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. 

 Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.    
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- UBND các huyện, TX, TP (để t/h); 

- Wedsite Sở; 

- Lưu: QLVT,PT&NL, VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Khổng Bình Nguyên 
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