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                KẾ HOẠCH 

Tổ chức sát hạch tháng 2 năm 2019 

Thực hiện Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; 

Để thực hiện tốt công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe. Sở Giao thông vận 

tải Lạng Sơn xây dựng kế hoạch sát hạch với nội dung sau: 

1. Mục đích, yêu cầu: 

Đảm bảo sử dụng sát hạch viên được chủ động trong phối hợp thực hiện 

công tác sát hạch, sử dụng hiệu quả năng lực công tác của các cán bộ công tác tại 

các phòng ban thuộc Sở. 

2. Nội dung: 

Phân công tổ trưởng và sát hạch viên đi thực hiện công tác sát hạch theo 

đúng quy trình sát hạch lái xe quy định tại Mục 3, Chương II, Thông tư 12/2017/TT-

BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát 

hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam tại các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe (có lịch 

kèm theo). 

Hàng tháng trước ngày 30 Phòng Quản lý Phương tiện và Người lái tham 

mưu cho Lãnh đạo Sở xây dựng kế hoạch phân công tổ trưởng và các sát hạch viên 

đảm bảo đủ nhân sự để tổ chức sát hạch của tháng sau. 

3. Tổ chức thực hiện: 

Tổ trưởng tổ sát hạch có trách nhiệm chuẩn bị cho kỳ sát hạch, phối hợp với 

cơ sở đào tạo để tổ chức sát hạch, phân công nhiệm vụ cho các sát hạch viên và 

chịu trách nhiệm chung về kết quả kỳ sát hạch; thường xuyên nhắc nhở sát hạch 

viên thực hiện đúng nội dung và quy trình sát hạch, mặc đồng phục và đeo thẻ theo 

đúng quy định. 

Các Phòng, Ban liên quan căn cứ kế hoạch này để bố trí sát hạch viên phối 

hợp thực hiện. Nếu có sự thay đổi sát hạch viên thì Lãnh đạo các phòng, ban phải 

báo phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái trước ngày sát hạch ít nhất 03 

ngày làm việc đối với kỳ sát hạch mô tô hạng A1, 04 ngày làm việc đối với kỳ sát 

hạch ô tô./. 
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