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V/v quản lý chặt chẽ công tác đào 

tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe 

cơ giới đường bộ.  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cao Bằng, ngày       tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Hội đồng sát hạch, Tổ sát hạch lái xe; 

- Thanh tra Sở; 

- Các cơ sở đào tạo lái xe; 

- Các Trung tâm sát hạch lái xe. 

 Thực hiện Công văn số 3491/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 15/06/2022 của 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc quản lý chặt chẽ công tác đào tạo và cấp, 

đổi giấy phép lái xe. Để quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy 

phép lái xe, kịp thời phát hiện và xử lý các đối tượng sử dụng công nghệ cao 

gian lận trong quá trình sát hạch, Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị thực 

hiện các nội dung sau: 

1. Các Phòng chuyên môn thuộc Sở, Thanh tra Sở thường xuyên theo dõi 

các quảng cáo trên mạng xã hội và phản ánh của các nhà báo để kịp thời phát 

hiện, tổ chức kiểm tra, xác minh các tổ chức, cá nhân nhận “bao đậu” và cung 

cấp trang thiết bị công nghệ cao để thực hiện các hành vi gian lận trong các kỳ 

sát hạch lái xe; trường hợp phát hiện thì xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị 

cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

2. Hội đồng sát hạch, Tổ sát hạch lái xe thực hiện các nội dung sau: 

- Có biện pháp kiểm tra không để người dự sát hạch mang điện thoại di 

động, thiết bị thu phát tín hiệu và các ứng dụng công nghệ vào trong phòng sát 

hạch lý thuyết và trên xe sát hạch lái xe trong sân sát hạch.  

- Tăng cường sát hạch viên làm nhiệm vụ tại phòng sát hạch lý thuyết để 

theo dõi, giám sát quá trình sát hạch để kịp thời phát hiện và xử lý các đối tượng 

sử dụng điện thoại di động, thiết bị thu phát tín hiệu và các ứng dụng công nghệ 

để gian lận trong quá trình sát hạch; trường hợp phát hiện vi phạm thì lập biên 

bản hủy bỏ kết quả sát hạch, ra quyết định không cho phép dự sát hạch, cấp giấy 

phép lái xe trong thời hạn 05 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm và xử lý 

theo quy định của pháp luật. 

- Yêu cầu người dự sát hạch không mang đồ dùng cá nhân vào gần khu vực 

sát hạch, trường hợp cần gửi thì để vào tủ đựng đồ cá nhân do trung tâm sát hạch 

lái xe chuẩn bị. 
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3. Các Trung tâm sát hạch lái xe bố trí tủ đựng đồ cá nhân cho học viên khi 

tham dự nội dung sát hạch lý thuyết và thực hành lái xe trong hình; tủ đựng đồ 

cá nhân phải cách phòng thi lý thuyết tối thiểu 25 m. 

4. Các cơ sở đào tạo lái xe tổ chức quán triệt, phổ biến các quy định và chế 

tài xử lý đối với các hành vi gian lận trong quá trình học và sát hạch để học viên 

biết, thực hiện. 

5. Thanh tra Sở tăng cường công tác giám sát thường xuyên, đột xuất các 

kỳ sát hạch lái xe; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình sát hạch 

lý thuyết qua hệ thống camera lắp đặt tại trung tâm sát hạch để kịp thời phát 

hiện, xử lý các vi phạm nếu có. 

 Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng QLVT,PT&NL; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lã Hoài Nam 
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