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THÔNG BÁO 

Về một số quy định liên quan đến công tác đào tạo, 

Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 

 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT ngày 27/01/2021 của Bộ GTVT sửa 

đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 6/7/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và 

Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

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

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo lái xe ô tô của người dân và tiếp tục tăng cường 

quản lý chặt chẽ công tác đào tạo lái xe ô tô; Đồng thời, để người dân hiểu nội dung 

đổi mới và lộ trình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo lái xe ô tô, 

tránh bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia các lớp học lái xe khi nhu cầu chưa thực sự cần 

thiết; Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo một số nội dung mới có liên quan 

đến công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe được gia hạn trong thời gian tới 

theo lộ trình cụ thể như sau: 

1. Đối với công tác đào tạo lái xe. 

 Các cơ sở đào tạo sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để 

đào tạo lái xe ô tô kể từ ngày 31/12/2021; trang bị và sử dụng thiết bị giám sát thời 

gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên để đào tạo lái xe ô tô kể từ 

ngày 01/01/2022; trang bị và sử dụng cabin học lái xe ô tô để đào tạo lái xe ô tô kể 

từ ngày 01/7/2022. 

Trong thời gian chưa sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông 

và cabin học lái xe ô tô các cơ sở đào tạo lái xe vẫn tổ chức dạy theo chương trình 

và giáo trình cũ theo đúng quy định. 

2. Đối với công tác sát hạch: 

Trung tâm sát hạch lái xe sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao 

thông để sát hạch lái xe ô tô kể từ ngày 01/6/2022, Sở Giao thông vận tải sử dụng 



phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để sát hạch lái xe ô tô kể từ ngày 

01/6/2022. 

2. Đối với học phí đào tạo: 

Trước mắt, đề nghị các cơ sở đào tạo lái xe giữ nguyên mức thu học phí như 

cũ và niêm yết, thông báo công khai để người dân được biết. Sở sẽ tham mưu thành 

lập đoàn kiểm tra Liên ngành kiểm tra công tác thu, chi học phí theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 72/2011/TTLB- BTC-BGTVT. 

Khi sử dụng các trang thiết bị mới để đào tạo và sát hạch theo các quy định 

mới và lộ trình nói trên, các cơ sở đào tạo khi xây dựng lại mức thu học phí cần căn cứ 

vào các quy định về cơ sở vật chất đào tạo lái xe, chương trình đào tạo, tiêu chuẩn 

chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên do Bộ Giao thông vận tải ban hành và 

định mức về tiêu hao nhiên liệu do cơ sở đào tạo lái xe ban hành; chế độ chi tiêu tài 

chính hiện hành; các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ xây dựng và quyết định 

mức thu học phí cụ thể đối với từng hạng giấy phép lái xe chi tiết theo từng học 

phần báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền (đối với cơ sở đào 

tạo lái xe thuộc địa phương, bao gồm cả các cơ sở ngoài công lập) để theo dõi. Các 

cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm về quyết định ban hành mức thu và quản lý học phí 

của đơn vị. Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra 

về việc xây dựng mức thu, tình hình quản lý thu, chi học phí. 

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:       
- UBND tỉnh 

- Ban ATGT tỉnh     (B/cáo); 

- Lãnh đạo Sở 

- Đài PTTH tỉn 

- Báo Hà Tĩnh       (P/hợp tuyên truyền) 

- UBND các huyện, thị, tp ( để phối hợp) 

- Các cở sở đào tạo lái xe (T/hiện); 

- Trang TTĐT Sở (Đăng tin);   

- Lưu: VP, VTPT&NL.                                  
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