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KẾ HOẠCH 

Tổ chức sát hạch, giám sát thi tốt nghiệp tháng 02 năm 2022 
 

Thực hiện Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 và Thông tư 
số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
Quy định về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; 

Căn cứ kế hoạch đào tạo của các cơ sở đào tạo, năng lực phục vụ của 
các trung tâm sát hạch và nhu cầu của người dân. 

Để thực hiện tốt công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe, Sở Giao thông 
vận tải tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch sát hạch cấp GPLX và giám sát thi 
tốt nghiệp cấp chứng chỉ nghề tháng 02/2022 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; kiểm tra giám sát các kỳ tốt nghiệp cấp chứng chỉ 
sơ cấp nghề lái xe ô tô tại các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh. 

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 trung tâm sát hạch lái 
xe (phụ lục 01). 

Phân công tổ giám sát định kỳ hoặc đột xuất các kỳ thi tốt nghiệp cấp 
chứng chỉ nghề lái xe ô tô theo quy định (phụ lục 02). 

Trước ngày 26 hàng tháng, 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, giám sát tốt nghiệp của 
tháng tiếp theo. 

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 thông báo cho phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái trước 
ngày sát hạch ít nhất 02 ngày làm việc đối với kỳ sát hạch mô tô hạng A1, 03 
ngày làm việc đối với kỳ sát hạch ô tô./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở (b/c); 
- VP Ban ATGT tỉnh; 
- VP Sở; Thanh tra GTVT; BQL XD&BTGT; 
- Các CSĐT; TTSH lái xe; 
- Website Sở; 
- Phòng QLVTPTNL; 
- Lưu Vt.8. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Đã ký 
 
 

Nguyễn Ngọc Huy 



Phụ lục 01 
 

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 02 NĂM 2022 
(Kèm theo kế hoạch số  296 /KH-SGTVT ngày 26 /01/2022 của Sở GTVT Lạng Sơn) 

 
S
T
T 

 
NGÀY 

 
TT SÁT HẠCH 

DK
SL 

 
TỔ SÁT HẠCH 

 
GHI CHÚ 

1 
 

12 
 
TTSHLX Tùng Linh 

 
300 

 
Lâm Việt Hùng (TT), Đào Tuấn Anh, Bế Hà Ngân, Nguyễn Đình Minh, Triệu Thu Thủy 

SH ô tô T. Linh, 
ĐB 

2 
 

16 
 
TTSHLX Minh Long  

 
350 

 
Lâm Việt Hùng (TT), Bế Hà Ngân, Nguyễn Đình Minh, Đàm Văn Thang, Triệu Thu Thủy 

SH ô tô  Minh 
long. 

 
3 

 
20 

 
TTSHLX Minh Long 

 
500 

 
Đào Tuấn Anh (TT), Triệu Thu Thủy,Bế Hà Ngân, Vi Quang Hiếu 

A1 Minh long. 
Cao Lộc, Lộc 

Bình 

4 
 

26 
 
TTSHLX Minh Long 

 
350 

 
Lâm Việt Hùng (TT), Đào Tuấn Anh, Bế Hà Ngân, Nguyễn Đình Minh, Đàm Văn Thang 

SH ô tô  Minh 
long. 

 
5 

 
28 

 
TTSHLX Tùng Linh 

 
300 

 
Đào Tuấn Anh (TT), Bế Hà Ngân, ,Đỗ Văn Dũng , Đàm Văn Thang, Triệu Thu Thủy 

SH ô tô T. Linh, 
ĐB 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Phụ lục 02 
LỊCH GIÁM SÁT TỐT NGHIỆP CUỐI KHOÁ THÁNG 02 NĂM 2022 

(Kèm theo kế hoạch số  296 /KH-SGTVT ngày 26 /01/2022 của Sở GTVT Lạng Sơn) 
 

TT Cơ sở đào tạo Hạng khoá 
Số học viên 
(Dự kiến) 

Ngày thi cấp 
chứng chỉ 

Cán bộ giám sát 

1 TT ĐTLX Minh Long K135,136B2/2021; K47,48C/2021 150 13/02/2022 Hùng, Trà 

2 TT DNTT Tùng Linh 
CK18/21; B2K57/21; B2K58/21; B2K59/21; 

B11K11/21; B11K12/21 
154 17/02/2022 Tuấn Anh, Trà 

 


