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   Kính gửi:  

- Các đơn vị đào tạo lái xe; 

- Các Trung tâm SHLX; 

 

Thực hiện Văn bản số 4305/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 20/7/2022 của Tổng 

cục Đường bộ Việt Nam về việc cập nhật, bổ sung tính năng vào phần mềm quản lý 

Giấy phép lái xe. Để cập nhật, bổ sung, đồng bộ các tính năng trên phần mềm 

quản lý giấy phép lái xe khi tổ chức sát hạch phần mềm mô phỏng theo quy định 

của Thông tư 04/2022/TT-BGTVT ngày 26/4/2022, Sở Giao thông vận tải đề 

nghị các Cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ nghiên 

cứu, thực hiện cập nhật, nâng cấp phần mềm quản lý GPLX với một số nội dung 

như sau: 

 1. Đối với phần mềm tại Cơ sở đào tạo lái xe bao gồm: tổng hợp danh 

sách dự sát hạch (BC2); kết xuất danh sách dự sát hạch; tiếp nhận kết quả sát 

hạch gửi về từ Sở GTVT; tiếp nhận kết quả phê duyệt BC2.  

  2. Đối với phần mềm tại Trung tâm sát hạch bao gồm: tiếp nhận danh sách 

thí sinh dự sát hạch (gửi từ Sở GTVT); tiếp nhận kết quả sát hạch từ phần mềm 

mô phỏng (file *.xml); tổng hợp kết quả sát hạch; in biên bản tổng hợp kết quả 

sát hạch; kết xuất dữ liệu kết quả sát hạch gửi về Sở GTVT. 

 3. Đối với phần mềm quản lý, sát hạch lý thuyết dành cho ô tô: bổ sung 

thêm tính năng sát hạch phần mềm mô phỏng trong nội dung sát hạch trên phần 

mềm quản lý thí sinh và quản lý sát hạch. 

  Thời gian thực hiện xong trước ngày 04/8/2022. 

 4. Đối với phần mềm tại Sở GTVT sẽ hoàn thành trước ngày 02/8/2022. 

Sở Giao thông tải yêu cầu các đơn vị đào tạo lái xe, các Trung tâm Sát 

hạch lái xe trên địa bàn tỉnh khẩn trương thực hiện; giao Phòng quản lý phương 

tiện vận tải & người lái đôn đốc, theo dõi việc thực hiện của các đơn vị. Trong 

quá trình triển khai, khi có vướng mắc đề nghị liên hệ với Sở GTVT Hà Tĩnh 

qua Văn phòng Sở (đ/c Lê Thành Trung – 0949.256.368) để được hỗ trợ./. 

 

Nơi nhận: 

 - Như trên; 
- Giám đốc Sở ( để biết); 

- Lưu VT, VP, QLPT&NL. 
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  Nguyễn Việt Thắng 
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