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Quảng Nam, ngày

tháng 4 năm 2021

V/v tăng cường trách nhiệm của các
đơn vị, cá nhân trong công tác đào tạo,
sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

Kính gửi:
- Các Cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh;
- Các Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh;
- Thanh tra Sở.
Trong thời gian qua, Sở Giao thông vận tải thường xuyên chỉ đạo và thực hiện
quyết liệt các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý đào tạo, sát hạch,
cấp giấy phép lái xe theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 24/CT-TTg
ngày 23/8/2018 về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an
toàn giao thông vận tải đường bộ, trong đó Sở Giao thông vận tải đã thành lập Đoàn
kiểm tra đột xuất công tác quản lý đào tạo, sát hạch lái xe; quy chuẩn Trung tâm sát
hạch lái xe và công tác tổ chức sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.
Qua công tác kiểm tra đột xuất, cho thấy việc chấp hành về đào tạo lái xe còn
thiếu sót, tình trạng rao bán hồ sơ học lái xe xảy ra một số điểm trên địa bàn tỉnh,
Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị triển khai các nội dung như sau:
1. Các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh
- Nghiêm túc chấp hành theo đúng nội dung tại Công văn số 346/SGTVTQLVT,PT&NL ngày 09/02/2021 của Sở Giao thông vận tải Quảng Nam về việc
nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên
địa bàn tỉnh, trong đó tổ chức đào tạo mới và đào tạo nâng hạng Giấy phép lái xe ô
tô theo lưu lượng, địa điểm, hạng Giấy phép lái xe ghi trong Giấy phép đào tạo lái
xe; tổ chức đào tạo lý thuyết, thực hành lái xe theo đúng nội dung, chương trình và
thời gian đào tạo theo đúng quy định; Quán triệt đội ngũ giáo viên dạy thực hành lái
xe trên đường phải theo đúng các tuyến đường được quy định trong Giấy phép xe
tập lái, tuyệt đối không được giảng dạy các bài thực hành trong hình trên các tuyến
đường giao thông công cộng;
- Thông báo công khai các trụ sở, địa điểm tiếp nhận hồ sơ học lái xe, địa
điểm đào tạo lái xe và địa điểm sát hạch lái xe; khuyến cáo người dân có nhu cầu
học lái xe không đến các cơ sở, văn phòng ngoài danh sách Sở Giao thông vận tải
thông báo để nộp hồ sơ học lái xe tránh bị đối tượng xấu lừa gạt thu tiền học sai
quy định.
2. Các Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh
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- Thường xuyên kiểm tra, duy trì điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị,
công tác phục vụ đảm bảo điều kiện theo quy định; thiết bị chấm điểm tự động báo
lỗi chấm điểm chính xác;
- Định kỳ phối hợp với đơn vị cung cấp thiết bị để xác nhận tình trạng thiết bị
đảm bảo chấm điểm chính xác theo đúng quy định, tránh tình trạng báo lỗi chấm
điểm không chính xác;
- Nghiên cứu lắp đặt thêm camera, đường truyền để kết nối trực tiếp dữ liệu
hình ảnh quá trình sát hạch thực hành lái xe trong hình của học viên tại các bài
sát hạch mà thí sinh dễ mắc lỗi đến Sở Giao thông vận tải để có thể giám sát
trực tiếp quá trình sát hạch.
3. Hội đồng sát hạch, Tổ sát hạch
Thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Giao thông và các văn bản hướng dẫn
của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cụ thể:
- Không để người không có nhiệm vụ vào trong phòng sát hạch lý thuyết, sân
sát hạch, khu vực gần các bài sát hạch lái xe trong hình;
- Trước các kỳ sát hạch phải thực hiện việc kiểm tra xe sát hạch, sân sát hạch
và thiết bị sát hạch, chỉ tổ chức sát hạch khi trung tâm sát hạch có cơ sở vật chất,
trang thiết bị, công tác phục vụ đảm bảo điều kiện theo quy định; thiết bị chấm
điểm tự động báo lỗi chấm điểm chính xác;
- Chỉ đạo sát hạch viên lý thuyết chịu trách nhiệm kiểm soát thành phần hồ sơ,
các thông tin đảm bảo để xác định thí sinh có đủ điều kiện được dự sát hạch trong
kỳ sát hạch lái xe.
4. Thanh tra Sở
- Tổ chức phối hợp kiểm tra, giám sát các chi nhánh, trụ sở tiếp nhận hồ sơ
học lái xe ô tô, mô tô của các Cơ sở đào tạo lái xe để chấn chỉnh;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở đào tạo lái xe trong giảng
dạy, tổ chức thi tốt nghiệp và giám sát các kỳ sát hạch lái xe theo quy định tại Điều
26 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải;
thường xuyên tổ chức giám sát đột xuất các kỳ sát hạch lái xe để kịp thời phát hiện,
chấn chỉnh các sai phạm (nếu có) nhằm nâng cao chất lượng công tác đào, sát
hạch, cấp giấy phép lái xe.
Yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng QLVT,PT và NL (thực hiện);
- Lưu: VT, QLVT,PT&NL.
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