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Số: 

V/v tiếp tục tăng cường quản lý công tác 

Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới đường 

bộ trên địa bàn.  

 

Hà Nam, ngày        tháng        năm 

 

  Kính gửi:  

    - Các cơ sở Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ;  

                    - Các Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.   

 

 Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 04 cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường 

bộ được cấp phép và 03 Trung tâm sát hạch lái xe (sau đây gọi là đơn vị), Các 

đơn vị này đã đáp ứng nhu cầu về học và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. Để 

nâng cao chất lượng công tác Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. 

 Sở Giao thông Vận tải Hà Nam để nghị các đơn vị chấp hành nghiêm các quy 

định tại Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 

quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch 

lái xe; Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của Chính phủ; Thông tư số 12/2017/TT- BGTVT, ngày 15/4/2017 

của Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường 

bộ; Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT, ngày 08/10/2019 sửa đổi bổ sung một số 

điều Thông tư số 12/2017/TT- BGTVT, ngày 15/4/2017 của Bộ GTVT: 

 1. Các cơ sở Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ: 

 - Xây dựng và thực hiện công khai quy chế tuyển sinh; đối tượng tuyển 

sinh; hình thức tuyển sinh; Xây dựng và thực hiện kế hoạch, tiến độ đào tạo; 

đảm bảo nội dung, chương trình đào tạo; Tổ chức dạy lý thuyết (đặc biệt giám 

sát thời gian học môn học Pháp luật giao thông đường bộ), thực hành lái xe, 

kiểm tra kết thúc khoá học, cấp chứng chỉ nghề, giấy chứng nhận tốt nghiệp 

nghiêm túc, đủ nội dung quy định; Lưu lượng đào tạo lái xe đảm bảo không 

được vượt quá khả năng đáp ứng của sân tập lái, phòng học, giáo viên dạy lý 

thuyết, giáo viên dạy thực hành; Thực hiện việc mở và ghi chép các sổ sách, 

biểu mẫu, tài liệu quản lý đào tạo lái xe theo quy định của Bộ Lao động - 

Thương binh và xã hội.  

 - Xây dựng mức học phí đào tạo; ban hành các văn bản về thu học phí và 

báo cáo các cấp có thẩm quyền về việc triển khai thực hiện quy định thu học phí, 

chi học phí theo quy định tại Thông tư số 72/2011/TTLT-BTC-BGTVT, ngày 27 

tháng 5 năm 2011; Mức thu học phí lái xe đơn vị phải công khai cho người học 

biết trước khi ký hợp đồng đào tạo với người học; Các cơ sở đào tạo chịu trách 

nhiệm về quyết định ban hành mức thu và quản lý học phí của đơn vị. 



 - Rà soát:  Giáo viên không đủ điều kiện hoặc không tham gia giảng dạy 

báo cáo Sở Giao thông vận tải thu hồi Giấy chứng nhận và loại khỏi danh sách 

giáo viên của cơ sở đào tạo cập nhật lên phân mềm quản lý giáo viên; Sân tập 

lái, phòng học, tuyến đường tập lái, xe tập lái, giáo viên dạy lái đảm bảo các 

điều kiện theo quy định tại Nghị định số 65/2016/NĐ-CP, Nghị định số 

138/2018/NĐ-CP; Kiểm tra, rà soát các khoá đào tạo theo kế hoạch để phát hiện, 

xử lý theo quy định việc sử dụng giáo viên, xe tập lái, sân tập lái, phòng học và 

tuyến đường tập lái không đúng kế hoạch được phê duyệt.  

 - Đảm bảo trang thiết bị phục vụ giảng dạy đảm bảo theo lộ trình quy định 

tại Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT, ngày 08 tháng 10 năm 2019 và các quy 

định liên quan khác. 

 Chú ý: Các cơ sở đào tạo kiểm tra, rà soát gửi báo cáo danh sách xe tập 

lái và giáo viên về Sở GTVT Hà Nam thông qua Phòng QLVT,PT&NL trước 

ngày 30/10/2020. 

 2. Các Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ: 

 - Tổ chức và thực hiện nghiêm việc đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực 

sát hạch: Kiểm soát người tham dự kỳ sát hạch ngay từ cổng vào khu vực thi; 

học viên tham dự kỳ sát hạch phải đeo thẻ tên; kiên quyết không để người không 

có thẻ tên, không có nhiệm vụ vào khu vực tổ chức kỳ sát hạch; Thực hiện việc 

đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực thi lý thuyết, kỹ năng lái xe trong hình, kỹ 

năng lái xe trên đường không để người không có nhiệm vụ vào các khu vực này; 

bố trí ghế ngồi tại các tuyến chờ dự thi đảm bảo thoáng mát, sạch sẽ, không đi 

lại, mất trật tự.   

 - Bố trí nhân viên kỹ thuật thường trực tại các khu vực thi để xử lý kịp 

thời các sự cố trong quá trình sát hạch; Nhân viên kỹ thuật không tự ý vào 

phòng thi, sân sát hạch khi chưa có giám sát của hạch viên. 

 - Riêng kỳ sát hạch Giấy phép lái xe hạng A1: Đề nghị các đơn vị có 

phương án tổ chức đảm bảo an ninh trật tự chỉ cho người tham dự kỳ sát hạch 

vào khu vực sát hạch. 

 - Xây phương án đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự trước các 

kỳ sát hạch. 

 3. Phòng Quản lý vận tải, Phương tiện và người lái:  

 - Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên qua kiểm tra thương xuyên, đột 

xuất các đang khoá đào tạo để kịp thời phát hiện các tồn tại hạn chế: Công tác 

tuyển sinh, việc triển khai Kế hoạch đào tạo, sân tập lái, xe tập lái, giáo viên dạy 

lái và các trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo lái xe khác; việc thu, nộp học 

phí, lệ phí theo quy định ban hành. 

 - Giám sát chặt chẽ các kỳ thi tốt nghiệp kiên quyết yêu cầu các cơ sở đào 

tạo nghiêm túc; chỉ công nhận tốt nghiệp đối với các thí sinh đảm bảo yêu cầu. 



 - Yêu cầu Hội đồng sát hạch, Tổ sát hạch thực hiện nghiêm túc quy trình 

sát hạch kiên quyết từ chối sát hạch khi Trung tâm sát hạch không đảm bảo các 

điều kiện hoạt động theo quy định.  

 - Tham mưu chấn chỉnh, xử lý các vi phạm (nếu có) đối với các cơ sở Đào 

tạo và Trung tâm sát hạch lái xe theo quy định hiện hành.         

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

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh 

- Tổng cục ĐBVN    (để b/c); 

- Giám đốc Sở            

- Sở Lao động TB&XH 

- Phòng QLVT,PT&NL    (để p/h); 

- Thanh tra Sở 

- Website Sở GTVT; 

- Lưu VT,QLVT&PTNL;  

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Khổng Bình Nguyên 
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