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Kính gửi: 

 

 

- Các Công ty và doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất thiết 

bị DAT và cabin học lái xe ôtô; 

- Các cơ sở đào tạo lái xe ô tô; 

- Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ 

tỉnh Cao Bằng. 

 

 

Thực hiện Công văn số 9264/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 10/12/2021 của 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc thử nghiệm hợp quy thiết bị giám sát thời 

gian và quãng đường học thực hành lái xe; Công văn số 9539/TCĐBVN-

QLPT&NL ngày 21/12/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc chứng 

nhận hợp quy thiết bị. 

1. Sở Giao thông vận tải Cao Bằng thông tin, hướng dẫn đến các công ty 

và doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất thiết bị giám sát thời gian và quãng đường 

học thực hành lái xe (thiết bị DAT) và cabin học lái xe ô tô một số nội dung như 

sau: 

- Đề nghị các công ty và doanh nghiêp nghiên cứu triển khai thực hiện các 

trình tự, thủ tục hợp quy thiết bị DAT và cabin học lái xe ô tô theo quy định tại 

Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và điểm 3.1.1 mục 

3.1 QCVN 105/2020/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư số 37/2020/TT-

BGTVT ngày 28/12/2020 của Bộ Giao thông vận tải; liên hệ và chứng nhận sự 

phù hợp theo Quyết định số 2159/QĐ-BGTVT ngày 17/12/2021 của Bộ Giao 

thông vận tải. 

- Các công ty và doanh nghiệp thực hiện chứng nhận chất lượng sản phẩm 

phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 105/2020/BGTVT và QCVN 

106/2020/BGTVT của Bộ Giao thông vận tải (theo Quyết định số 2159/QĐ-

BGTVT ngày 17/12/2021) tại Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định 



Vinacontrol (Địa chỉ số 54, phố Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai 

Bà Trưng, thành phố Hà Nội) 

- Gửi hồ sơ công bố hợp quy thiết bị DAT và cabin học lái xe ô tô để 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận và đăng tải trên trang thông tin điện tử 

các sản phẩm đủ điều kiện trước khi cung cấp cho các cơ sở đào tạo lái xe theo 

quy định. 

2. Yêu cầu các cơ sở đào tạo và Trung tâm sát hạch lái xe chỉ lắp đặt các 

sản phẩm đủ điều kiện do Tổng cục Đường bộ Việt Nam công bố và đăng tải 

trên trang thông tin điện tử. Các cơ sở đào tạo lái xe và Trung tâm sát hạch lái xe 

thực hiện nghiêm túc về thời gian và lộ trình lắp đặt thiết bị giám sát thời gian 

và quãng đường học thực hành lái xe và cabin học lái xe ô tô theo quy định. 

Việc lắp đặt và đưa vào sử dụng đối với thiết bị giám sát thời gian và 

quãng đường và cabin học lái xe ô tô là việc làm quan trọng góp phần nâng cao 

chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, góp phần giảm thiểu tai nạn 

giao thông, Sở Giao thông vận tải Cao Bằng đề nghị các đơn vị quan tâm, triển 

khai và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Tổng cục ĐBVN (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Phòng QLVT,PT&NL; 

- Lưu: VT. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Định 
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