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                Lạng Sơn, ngày 07 tháng 10 năm 2021 

V/v chấp hành thời gian gửi báo cáo 2 
về đăng ký sát hạch theo quy định.   

 

 

  

Kính gửi: Các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 

Trong thời gian qua do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Sở 
GTVT tỉnh Lạng Sơn đã ban hành các văn bản tạm dừng tổ chức sát hạch, cấp 
giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn các tháng 6 và tháng 8 năm 2021.  

Sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, Sở GTVT tổ chức các kỳ sát 

hạch trở lại, do lượng học viên của mỗi tháng tương đối đông, số lượng các kỳ 
sát hạch cũng tăng theo. Do đó, để tổ chức và nâng cao chất lượng các kỳ sát 
hạch, Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cơ sở đào tạo nộp báo cáo đề nghị tổ 
chức sát hạch lái xe kèm danh sách thí sinh dự thi sát hạch (báo cáo 2) theo mẫu 

quy định tại Phụ lục 11a và Phụ lục 11b ban hành kèm theo Thông tư 
12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 về Sở Giao thông vận tải trước kỳ sát hạch 
07 ngày làm việc (theo quy định tại Điều 22. Chuẩn bị kỳ sát hạch). 

Trên cơ sở đăng ký sát hạch của các sơ sở đào tạo, trước ngày 26 hàng 
tháng Sở GTVT sẽ ban hành kế hoạch sát hạch của tháng tiếp theo, các cơ sở 
đào tạo căn cứ kế hoạch đã ban hành để chuẩn bị hồ sơ và nộp báo cáo 2 đúng 
theo quy định, nếu việc nộp báo cáo 2 chậm muộn thời gian theo quy định, Sở 
GTVT sẽ hoãn kỳ sát hạch đó để chuyển sang kỳ tiếp theo. 

Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các cơ sở đào tạo nghiêm túc triển 
khai thực hiện./. 
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