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V/v sử dụng phần mềm mô phỏng 
các tình huống giao thông vào      

sát hạch tháng 6/2022 
 

 

               Kính gửi:  Các Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 Ngày 10/6/2022 Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản số 
1752/SGTVT-QLVTPTNL về việc cài đặt và sử dụng phần mềm mô phỏng 
các tình huống giao thông.  

 Thực hiện thông tư số 04/2022/TT-BGTVT ngày 22/4/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 
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 đảm bảo sử 
dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trong công tác sát hạch 
lái xe theo quy định, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn đề nghị Trung tâm 
sát hạch lái xe thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Thường xuyên truy cập trang thông tin điện tử http://gplx.gov.vn để 
tải các bản cập nhật và hướng dẫn mới nhất về phần mềm. 

 2. Trước ngày 31/12/2022, người được cấp chứng chỉ đào tạo hoặc vắng 
trượt trong các kỳ sát hạch trước ngày 15/6/2022 thì được miễn thi phần thi 
mô phỏng các tình huống giao thông. 

 3. Căn cứ vào kế hoạch sát hạch tháng 6 năm 2022 của Sở, kế hoạch đào 
tạo cấp chứng chỉ nghề và thời gian nộp báo cáo 2 theo quy định, Sở Giao 
thông vận tải tỉnh Lạng Sơn sẽ sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống 
giao thông vào sát hạch từ ngày 24/6/2022 đối với các học viên được cấp 
chứng chỉ đào tạo từ 15/6/2022.  

 Do vậy, để đảm bảo theo đúng quy định, Sở sẽ tổ chức kiểm tra việc cài 
đặt phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông tại các Trung tâm sát hạch 
lái xe để đưa vào tổ chức sát hạch. Nếu chưa hoàn thiện và chưa đảm bảo đạt 
chuẩn Sở Giao thông vận tải sẽ tạm thời dừng tổ chức sát hạch lái xe đối với 
các đối tượng phải áp dụng từ ngày 15/6/2022. 

 Đề nghị các Trung tâm sát hạch lái xe nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
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