UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số: 86 /SGTVT-VTPTNL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày10 tháng 01 năm 2019

V/v thông báo các cơ sở đào tạo lái
xe mô tô hạng A1 đủ điều kiện
hoạt động

Kính gửi:
- Trung tâm GDNN - GDTX huyện Cao Lộc
- Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Minh Long
Căn cứ Nghi ̣đinh
̣ 65/2016/NĐ-CP, ngày 01/72016 của Chính phủ về Quy
đinh
̣ điề u kiêṇ kinh doanh dich
̣ vu ̣ đào ta ̣o lái xe ô tô và dich
̣ vu ̣ sát ha ̣ch lái xe;
Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy
định về đào ta ̣o, sát ha ̣ch, cấ p giấ y phép lái xe cơ giới đường bô ̣; Thông tư số
79/2015/TT-BGTVT ngày 10/12/2015 của Bô ̣ Giao thông vâ ̣n tải Ban hành quy
chuẩ n kỹ thuâ ̣t quố c gia về Trung tâm sát ha ̣ch lái xe cơ giới đường bô ̣;
Căn cứ văn bản số 111/TTML-QLĐT ngày 23/12/2018 của Trung tâm
Đào tạo sát hạch lái xe Minh Long và văn bản số 357b/CV-GDNN-GDTX ngày
06/01/2018 của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cao Lộc; Biên bản kiểm tra đủ
điều kiện hoạt động đào tạo lái xe mô tô hạng A1 của Trung tâm GDNN-GDTX
huyện Cao Lộc và Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe Minh Long,
Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn thông báo 02 cơ sở trên đã đủ điều kiện
hoạt động đào tạo lái xe mô tô hạng A1. Đề nghị các cơ sở đào tạo chấp hành
đúng các quy định về đào tạo lái xe mô tô hạng A1, thực hiện nghiêm túc việc
đào tạo để người dân nắm được kiến thức cơ bản về luật Giao thông đường bộ,
đáp ứng đủ điều kiện để sát hạch cấp Giấy phép lái xe./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Sở;
- Thanh tra GTVT;
- Trang Website SGTVT;
- Phòng QL VTPTNL;
- Lưu: VT.
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