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THÔNG TƯ
Quy ñịnh về ñào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới ñường bộ
Căn cứ Luật Giao thông ñường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị ñịnh số 51/2008/Nð-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính
phủ quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao
thông vận tải.
Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về ñào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ
giới ñường bộ như sau:
Phần I
QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
Thông tư này quy ñịnh về quản lý ñào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ
giới ñường bộ.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
1. Thông tư này áp dụng thống nhất ñối với các cơ quan quản lý công tác
ñào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, cơ sở ñào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái
xe; tổ chức, cá nhân có liên quan ñến công tác ñào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái
xe cơ giới ñường bộ trong phạm vi cả nước.
2. Thông tư này không áp dụng ñối với công tác ñào tạo, sát hạch, cấp giấy
phép lái xe của ngành Công an, Quân ñội làm nhiệm vụ an ninh, quốc phòng.
ðiều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau:
1. Ô tô tải, ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng là loại ô tô ñược ñịnh
nghĩa tại các tiêu chuẩn TCVN 6211: 2003, TCVN 7271: 2003.
2. Trọng tải thiết kế của ô tô tải chuyên dùng ñược hiểu là trọng tải thiết kế
của ô tô tải cùng kiểu loại hoặc tương ñương.
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3. Trọng tải thiết kế của ô tô chuyên dùng ñược hiểu là trọng tải thiết kế của
ô tô tải cùng kiểu loại hoặc tương ñương.
4. Giấy phép lái xe là chứng chỉ cấp cho người ñiều khiển xe cơ giới (người
lái xe) ñể ñược phép lái một hoặc một số loại xe cơ giới.
5. Thời gian hành nghề lái xe là thời gian người có giấy phép lái xe ñã lái
loại xe ghi trong giấy phép lái xe.
6. Người hành nghề lái xe là người sinh sống bằng nghề lái xe.
7. Hồ sơ gốc là hồ sơ do người lái xe tự bảo quản, gồm biên bản tổng hợp
kết quả sát hạch, chứng chỉ nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa ñào tạo lái
xe. Hồ sơ gốc không hợp lệ là hồ sơ không có ñủ hai loại tài liệu trên.
Phần II
ðÀO TẠO LÁI XE CƠ GIỚI ðƯỜNG BỘ

Chương I
QUẢN LÝ ðÀO TẠO LÁI XE

Mục 1
TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
CỦA CƠ SỞ ðÀO TẠO LÁI XE

ðiều 4. Cơ sở ñào tạo lái xe
Cơ sở ñào tạo lái xe là cơ sở dạy nghề do cơ quan có thẩm quyền thành lập,
có chức năng ñào tạo lái xe, có ñủ các ñiều kiện tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ
chuyên môn của cơ sở ñào tạo lái xe theo quy ñịnh của Bộ Giao thông vận tải.
ðiều 5. Tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn của cơ sở ñào tạo
lái xe
Cơ sở ñào tạo lái xe phải có ñủ hệ thống phòng học chuyên môn, phòng
nghiệp vụ, giáo viên, xe tập lái, sân tập lái và tuyến ñường tập lái bảo ñảm các tiêu
chuẩn dưới ñây:
1. Hệ thống phòng học chuyên môn
a) Phòng học chuyên môn bảo ñảm diện tích tối thiểu 50m2 cho lớp học
không quá 35 học viên; ñủ ánh sáng, không ảnh hưởng bởi tiếng ồn, bảo ñảm môi
trường sư phạm;
b) Cơ sở ñào tạo lái xe ô tô và các hạng A3, A4 phải có ñủ các phòng học
chuyên môn: Luật Giao thông ñường bộ, Cấu tạo và sửa chữa thông thường, Kỹ
thuật lái xe, Nghiệp vụ vận tải, ðạo ñức người lái xe (có thể xếp chung với phòng
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học Nghiệp vụ vận tải) ñược bố trí tập trung và phòng học Thực tập bảo dưỡng sửa
chữa;
c) Cơ sở ñào tạo lái xe mô tô hai bánh các hạng A1, A2 phải có 01 phòng
học chung Luật Giao thông ñường bộ và Kỹ thuật lái xe.
2. Phòng học Luật Giao thông ñường bộ
a) Có thiết bị nghe nhìn (màn hình, ñèn chiếu), tranh vẽ hệ thống biển báo
hiệu ñường bộ, sa hình;
b) Cơ sở ñào tạo lái xe ô tô và các hạng A3, A4 phải có phòng học lý thuyết
trên máy tính bố trí riêng biệt gồm: máy chủ, máy in và ít nhất 10 máy tính ñược
nối mạng, cài ñặt phần mềm học lý thuyết do Cục ðường bộ Việt Nam chuyển
giao;
c) Cơ sở ñào tạo lái xe ô tô có lưu lượng 500 học viên trở lên phải có thêm
phòng học lý thuyết ñủ chỗ ngồi cho ít nhất 100 học viên; phòng học lý thuyết trên
máy tính phải có ít nhất 20 máy tính ñể học viên ôn luyện phần lý thuyết.
3. Phòng học Cấu tạo và sửa chữa thông thường
a) Có mô hình cắt bổ ñộng cơ, hệ thống truyền lực; mô hình hệ thống ñiện;
b) Có hình hoặc tranh vẽ sơ ñồ mô tả cấu tạo và nguyên lý hoạt ñộng của
ñộng cơ, hệ thống truyền lực, hệ thống treo, hệ thống phanh, hệ thống lái;
c) Có các cụm chi tiết tháo rời của ô tô.
4. Phòng học Kỹ thuật lái xe
a) Có phương tiện nghe nhìn phục vụ giảng dạy (như băng ñĩa, ñèn
chiếu,...);
b) Có hình hoặc tranh vẽ mô tả các ñộng tác lái xe cơ bản (ñiều chỉnh ghế
lái, tư thế ngồi lái, vị trí giữ vô lăng,...);
c) Có ô tô ñược kê kích bảo ñảm an toàn ñể tập số nguội, số nóng (có thể bố
trí ở nơi riêng biệt).
5. Phòng học Nghiệp vụ vận tải
a) Có hệ thống bảng, biểu phục vụ giảng dạy nghiệp vụ chuyên môn về vận
tải hàng hoá, hành khách;
b) Có các tranh vẽ ký hiệu trên kiện hàng.
6. Phòng học Thực tập bảo dưỡng sửa chữa
a) Có hệ thống thông gió và chiếu sáng bảo ñảm các yêu cầu về an toàn, vệ
sinh lao ñộng;
b) Nền nhà ñủ cứng vững, phẳng, không gây bụi, không bị rạn nứt, không
trơn trượt;
c) Bảo ñảm cho lớp học không quá 18 học viên, ñược trang bị ñồ nghề
chuyên dùng với mức tối thiểu là 8 - 10 người /bộ và có tủ riêng ñựng ñồ nghề;
d) Có các hệ thống, tổng thành chủ yếu của ô tô như: ñộng cơ tổng thành
hoạt ñộng tốt, hệ thống truyền ñộng, hệ thống lái, hệ thống ñiện;
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ñ) Có bàn tháo lắp, bảng, bàn ghế cho giảng dạy, thực tập.
7. Phòng ñiều hành giảng dạy
Có bảng ghi chương trình ñào tạo, tiến ñộ ñào tạo năm học, bàn ghế và các
trang thiết bị cần thiết cho cán bộ quản lý ñào tạo.
8. Phòng chuẩn bị giảng dạy của giáo viên
Có ñủ bàn, ghế, bảng, tủ ñựng tài liệu, ñồ dùng dạy học cần thiết.
9. Tiêu chuẩn chung giáo viên dạy lái xe
a) Có phẩm chất, tư cách ñạo ñức tốt;
b) Có ñủ sức khoẻ theo quy ñịnh;
c) Trình ñộ văn hoá: Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;
d) Có chứng chỉ sư phạm.
10. Tiêu chuẩn giáo viên dạy lý thuyết
Ngoài tiêu chuẩn chung quy ñịnh tại khoản 9 ðiều này, còn phải bảo ñảm
các tiêu chuẩn sau:
a) Có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên và hiểu biết về môn học ñược
phân công giảng dạy;
b) Giáo viên dạy môn Luật Giao thông ñường bộ và Kỹ thuật lái xe phải có
giấy phép lái xe hạng tương ứng hạng xe ñào tạo trở lên.
11. Tiêu chuẩn giáo viên dạy thực hành
Ngoài tiêu chuẩn chung quy ñịnh tại khoản 9 ðiều này, còn phải bảo ñảm
các tiêu chuẩn sau:
a) Có giấy phép lái xe hạng tương ứng hoặc cao hơn hạng xe ñào tạo. Giáo
viên dạy lái xe ô tô phải có giấy phép lái xe không thấp hơn hạng B2; thâm niên lái
xe của giáo viên dạy các hạng B1, B2 từ 03 năm trở lên; thâm niên lái xe của giáo
viên dạy các hạng C, D, E và F từ 05 năm trở lên;
b) Thuộc biên chế hoặc hợp ñồng dài hạn ít nhất 02 năm với cơ sở ñào tạo
lái xe;
c) ðã qua tập huấn về nghiệp vụ dạy thực hành lái xe theo hướng dẫn của
Cục ðường bộ Việt Nam và ñược cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái
xe theo mẫu quy ñịnh tại các Phụ lục 1a, 1b.
12. Xe tập lái
a) Có ñủ xe tập lái các hạng tương ứng với lưu lượng ñào tạo ghi trong giấy
phép ñào tạo lái xe;
b) Thuộc sở hữu của cơ sở ñào tạo lái xe. Có thể sử dụng xe hợp ñồng thời
hạn từ 01 năm trở lên với số lượng không vượt quá 30% số xe cùng hạng tương
ứng của cơ sở ñào tạo;
c) Có giấy chứng nhận kiểm ñịnh an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
phương tiện giao thông cơ giới ñường bộ;
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d) Có hệ thống phanh phụ bố trí bên ghế ngồi của giáo viên dạy thực hành
lái xe, kết cấu chắc chắn, thuận tiện, an toàn, bảo ñảm hiệu quả phanh trong quá
trình sử dụng và ñược ghi vào Sổ chứng nhận kiểm ñịnh an toàn kỹ thuật và bảo vệ
môi trường phương tiện cơ giới ñường bộ;
ñ) Thùng xe phải có mui che mưa, nắng và ghế ngồi chắc chắn cho người
học;
e) Hai bên cánh cửa hoặc hai bên thành xe, kể cả xe hợp ñồng phải kẻ tên cơ
sở ñào tạo, cơ quan quản lý trực tiếp và ñiện thoại liên lạc theo mẫu quy ñịnh tại
Phụ lục 2;
g) Ô tô phải có 02 biển xe “TẬP LÁI” theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 3, ñược
làm bằng kim loại nền xanh, chữ màu trắng, lắp cố ñịnh ở trước và sau xe: Biển
trước kích thước 10cm x 25cm lắp cố ñịnh trên thanh cản trước bên trái ñối với các
hạng xe; Biển sau kích thước 10cm x 25cm ñối với xe hạng B, kích thước 35cm x
35cm ñối với xe các hạng C, D, E, F lắp ở vị trí giữa thành sau không trùng với vị
trí lắp ñặt biển số ñăng ký và không ñược dán lên kính sau xe;
h) Mô tô ba bánh, máy kéo có trọng tải ñến 1000kg phải có 02 biển xe “TẬP
LÁI” theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 3, ñược làm bằng kim loại nền xanh, chữ màu
trắng ở phía trước và phía sau với kích thước: 15cm x 20cm ñối với mô tô, 20cm x
25cm ñối với máy kéo;
i) Có giấy phép xe tập lái theo mẫu quy ñịnh tại các Phụ lục 4a, 4b do Cục
ðường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải cấp khi ñủ ñiều kiện quy ñịnh tại
các ñiểm b, c, d, ñ, e, g khoản 12 ðiều này, thời hạn tương ứng thời gian ñược
phép lưu hành của xe tập lái.
13. Sân tập lái xe
a) Thuộc quyền sử dụng của cơ sở ñào tạo lái xe. Nếu là sân hợp ñồng phải
có hợp ñồng dài hạn, thời hạn hợp ñồng phù hợp với thời hạn giấy phép ñào tạo lái
xe;
b) Trường hợp sử dụng sân hợp ñồng chung với cơ sở ñào tạo lái xe khác
phải kèm theo kế hoạch sử dụng sân của chủ hợp ñồng cho thuê;
c) Cơ sở ñào tạo lái xe ô tô có lưu lượng ñào tạo 1000 học viên trở lên phải
có ít nhất 02 sân tập lái xe;
d) Sân tập lái ô tô phải có ñủ hệ thống biển báo hiệu ñường bộ, ñủ tình
huống các bài học theo nội dung chương trình ñào tạo. Kích thước các hình tập lái
phù hợp tiêu chuẩn Trung tâm sát hạch lái xe ñối với từng hạng xe tương ứng;
ñ) Mặt sân có cao ñộ và hệ thống thoát nước bảo ñảm không bị ngập nước;
bề mặt các làn ñường và hình tập lái trong sân ñược thảm nhựa hoặc bê tông xi
măng, có ñầy ñủ vạch sơn kẻ ñường;
e) Có diện tích dành cho cây xanh, có nhà chờ cho học viên học thực hành.
14. Diện tích tối thiểu của sân tập lái
a) ðào tạo các hạng A1, A2, A3 và A4
b) ðào tạo các hạng B1 và B2
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: 1.000m2;
: 8.000m2;

c) ðào tạo ñến hạng C
d) ðào tạo ñến các hạng D, E và F

: 10.000m2;
: 14.000m2.

15. ðường tập lái xe
ðường giao thông công cộng ñược chọn ñể dạy lái xe phải có ñủ các tình
huống giao thông (giao cắt ñồng mức, chỗ rộng, chỗ hẹp; có ñoạn lên dốc, xuống
dốc; mặt ñường có ñoạn tốt, xấu; mật ñộ giao thông vừa phải) phù hợp với nội
dung chương trình ñào tạo; tuyến ñường tập lái phải ñược ghi rõ trong giấy phép
xe tập lái.
16. Lưu lượng ñào tạo lái xe ô tô
a) Lưu lượng ñào tạo lái xe ô tô là số lượng học viên ñào tạo lớn nhất tại mỗi
thời ñiểm, ñược xác ñịnh bằng tổng lưu lượng học viên ñào tạo các hạng giấy phép
lái xe (bao gồm cả học lý thuyết và thực hành);
b) Trên cơ sở bảo ñảm các ñiều kiện về phòng học, sân tập lái, ñội ngũ giáo
viên và bộ máy quản lý, lưu lượng ñào tạo mỗi hạng giấy phép lái xe ñược xác
ñịnh bằng số lượng xe tập lái hạng ñó nhân với số lượng học viên quy ñịnh trên
một xe và nhân với hệ số 2.
ðiều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở ñào tạo lái xe
1. Tổ chức tuyển sinh theo hạng giấy phép lái xe ñược phép ñào tạo bảo ñảm
các ñiều kiện quy ñịnh ñối với người học về ñộ tuổi, sức khoẻ, thâm niên và số km
lái xe an toàn ñối với ñào tạo nâng hạng giấy phép lái xe.
2. Ký và thanh lý hợp ñồng ñào tạo với người học lái xe ô tô. Nội dung hợp
ñồng phải thể hiện rõ nội dung, chương trình, kế hoạch ñào tạo, kỹ năng lái xe ñạt
ñược, thời gian hoàn thành khóa học, mức học phí và phương thức thanh toán học
phí. Ngoài các nội dung chủ yếu trên, hai bên có thể thoả thuận các nội dung khác
phù hợp với ñiều kiện thực tế nhưng không trái pháp luật hiện hành.
3. Công khai quy chế tuyển sinh và quản lý ñào tạo ñể cán bộ, giáo viên,
nhân viên cơ sở ñào tạo và người học biết, thực hiện.
4. Tổ chức ñào tạo mới và ñào tạo nâng hạng giấy phép lái xe theo lưu
lượng, thời hạn, ñịa ñiểm, hạng giấy phép lái xe ghi trong giấy phép ñào tạo lái xe
và chương trình, giáo trình quy ñịnh.
5. Thực hiện ñăng ký sát hạch và ñề nghị tổ chức kỳ sát hạch theo quy ñịnh
của cơ quan quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe.
6. Duy trì và thường xuyên chú trọng tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết
bị phục vụ giảng dạy, học tập của cơ sở ñào tạo ñể nâng cao chất lượng ñào tạo lái
xe.
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7. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan khoá ñào tạo theo quy chế quản lý dạy
nghề của nhà nước và các quy ñịnh của Bộ Giao thông vận tải về ñào tạo lái xe.
8. Bảo ñảm giáo viên dạy lái xe phải ñeo phù hiệu "Giáo viên dạy lái xe",
học viên tập lái xe trên ñường phải có phù hiệu "Học viên tập lái xe". Phù hiệu có
tên giáo viên dạy lái xe, học sinh tập lái xe, dán ảnh, ghi rõ tên cơ sở ñào tạo và do
Thủ trưởng cơ sở ñào tạo lái xe cấp, quản lý theo mẫu quy ñịnh tại các Phụ lục 5
và 6.
9. Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ sơ cấp nghề hoặc giấy chứng nhận tốt
nghiệp cho người học lái xe ô tô và máy kéo hạng A4.
10. Thu và sử dụng học phí ñào tạo lái xe theo quy ñịnh hiện hành.
11. Tuyển dụng, quản lý ñội ngũ giáo viên bảo ñảm tiêu chuẩn quy ñịnh và
có kế hoạch ñịnh kỳ bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho ñội ngũ giáo
viên.
12. Thực hiện báo cáo theo quy ñịnh sau:
a) ðào tạo lái xe các hạng A1, A2: cơ sở ñào tạo lập báo cáo ñăng ký sát
hạch theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 7 gửi cơ quan quản lý sát hạch cấp giấy phép
lái xe trước kỳ sát hạch ít nhất 04 ngày;
b) ðào tạo lái xe các hạng A3, A4, B1, B2, C, D, E và F: cơ sở ñào tạo lập
báo cáo ñăng ký sát hạch lái xe và danh sách học sinh theo mẫu quy ñịnh tại các
Phụ lục 8a và 8b kèm theo kế hoạch ñào tạo của khoá học theo mẫu quy ñịnh tại
Phụ lục 9 gửi cơ quan quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe ngay sau khai giảng
ñối với các hạng A3, A4; không quá 07 ngày sau khai giảng ñối với các hạng B1,
B2, D, E, F và không quá 15 ngày sau khai giảng ñối với hạng C;
c) Báo cáo gửi bằng ñường công văn hoặc qua mạng về Cục ðường bộ Việt
Nam hoặc Sở Giao thông vận tải theo quy ñịnh; trưởng ban quản lý sát hạch cấp
giấy phép lái xe kiểm tra, ký tên vào từng trang.
ðiều 7. Tài liệu phục vụ ñào tạo và quản lý ñào tạo của cơ sở ñào tạo lái
xe
1. Có ñủ giáo trình giảng dạy lái xe hiện hành theo các hạng xe ñược cơ
quan có thẩm quyền ban hành.
2. Có tài liệu hướng dẫn ôn luyện, kiểm tra, thi và các tài liệu tham khảo
phục vụ giảng dạy, học tập.
3. Có sổ sách, biểu mẫu phục vụ quản lý quá trình giảng dạy, học tập theo
quy ñịnh của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội.
4. Biểu mẫu, sổ sách sử dụng ñối với cơ sở ñào tạo lái xe ô tô bao gồm:
a) Kế hoạch ñào tạo theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 9;
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b) Tiến ñộ ñào tạo lái xe ô tô các hạng theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 10;
c) Sổ theo dõi thực hành lái xe theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 11;
d) Sổ lên lớp theo quy ñịnh tại mẫu số 3 của Quyết ñịnh số 62/2008/QðBLðTBXH ngày 04/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã
hội;
ñ) Sổ giáo án lý thuyết theo quy ñịnh tại mẫu số 5 của Quyết ñịnh số
62/2008/Qð-BLðTBXH ngày 04/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao ñộng - Thương
binh và Xã hội ñối với từng khóa học;
e) Sổ giáo án thực hành theo quy ñịnh tại mẫu số 6 của Quyết ñịnh số
62/2008/Qð-BLðTBXH ngày 04/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao ñộng - Thương
binh và Xã hội ñối với từng khóa học;
g) Sổ cấp chứng chỉ sơ cấp nghề, giấy chứng nhận tốt nghiệp theo quy ñịnh
tại mẫu số 9 của Quyết ñịnh số 62/2008/Qð-BLðTBXH ngày 04/11/2008 của Bộ
trưởng Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội.
5. Cơ sở ñào tạo lái xe hạng A4 sử dụng các loại sổ tại các ñiểm c, d, ñ và e
khoản 4 ðiều này.
6. Cơ sở ñào tạo lái xe mô tô các hạng A1, A2, A3 sử dụng sổ nêu tại ñiểm d
khoản 4 ðiều này.
7. Mẫu Chứng chỉ sơ cấp nghề theo quy ñịnh của Bộ Lao ñộng - Thương
binh và Xã hội; giấy chứng nhận tốt nghiệp theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 12 do cơ
sở ñào tạo tự in và quản lý.
8. Thời gian lưu trữ hồ sơ:
a) Không thời hạn ñối với Sổ cấp chứng chỉ sơ cấp nghề và Sổ cấp giấy
chứng nhận tốt nghiệp;
b) 02 năm ñối với các tài liệu còn lại;
Việc tiêu huỷ tài liệu hết thời hạn lưu trữ theo quy ñịnh hiện hành.
Mục 2
NGƯỜI HỌC LÁI XE

ðiều 8. ðiều kiện ñối với người học lái xe
1. Là công dân Việt Nam, người nước ngoài ñược phép cư trú hoặc ñang
làm việc, học tập tại Việt Nam.
2. ðủ tuổi, sức khoẻ, trình ñộ văn hóa theo quy ñịnh.
3. Người học lái xe hạng A2 phải thuộc ñối tượng quy ñịnh của Thủ tướng
Chính phủ.
4. Người học ñể nâng hạng giấy phép lái xe phải có thâm niên và số km lái
xe an toàn như sau:
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a) B1 lên B2: 01 năm trở lên và 12.000 km lái xe an toàn;
b) B2 lên C, C lên D, D lên E; các hạng B2, C, D, E lên hạng F tương ứng:
03 năm trở lên và 50.000 km lái xe an toàn;
c) B2 lên D, C lên E: 05 năm trở lên và 100.000 km lái xe an toàn.
ðiều 9. Hình thức ñào tạo
1. Người có nhu cầu cấp giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3, A4, B1 phải
ñược ñào tạo; ñược tự học các môn lý thuyết, nhưng phải ñăng ký ñào tạo tại cơ sở
ñào tạo ñược phép ñào tạo ñể ñược ôn luyện, kiểm tra; ñối với hạng A4, B1 phải
ñược kiểm tra, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa ñào tạo.
2. Người có nhu cầu cấp giấy phép lái xe hạng B2, C, D, E và giấy phép lái xe
các hạng F phải ñược ñào tạo tập trung tại cơ sở ñào tạo ñược phép ñào tạo và phải
ñược kiểm tra cấp chứng chỉ tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa ñào
tạo theo quy ñịnh.
ðiều 10. Hồ sơ của người học lái xe
1. Hồ sơ của người học lái xe lần ñầu
a) ðơn ñề nghị học, sát hạch ñể cấp giấy phép lái xe theo mẫu quy ñịnh tại
Phụ lục 13;
b) Bản photocopy giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn;
c) Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy
ñịnh.
2. Hồ sơ của người học lái xe nâng hạng
Ngoài giấy tờ quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này còn phải có:
a) Xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi làm việc hoặc bản khai có xác nhận
của chính quyền ñịa phương cấp xã nếu là chủ xe (hoặc xe của hộ gia ñình) về thời
gian và số km lái xe an toàn theo mẫu quy ñịnh tại các Phụ lục 14a, 14b, 14c. Thủ
trưởng cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm về việc xác nhận; cá nhân chịu trách
nhiệm về cam kết trước pháp luật;
b) Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở có công chứng hoặc chứng thực
ñối với trường hợp nâng hạng giấy phép lái xe lên hạng D, E.
Mục 3
CƠ QUAN QUẢN LÝ ðÀO TẠO LÁI XE

ðiều 11. Cục ðường bộ Việt Nam
1. Cục ðường bộ Việt Nam ñược Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ quản
lý thống nhất về ñào tạo lái xe trong phạm vi cả nước.
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2. Nghiên cứu xây dựng quy hoạch ñịnh hướng cơ sở ñào tạo lái xe; nội
dung quản lý, nội dung chương trình ñào tạo lái xe; hệ thống văn bản, biểu mẫu, sổ
sách quản lý nghiệp vụ phục vụ công tác quản lý ñào tạo lái xe, trình Bộ Giao
thông vận tải ban hành.
3. Ban hành giáo trình ñào tạo lái xe và hướng dẫn thực hiện thống nhất
trong cả nước.
4. Cấp mới, cấp lại giấy phép ñào tạo lái xe ô tô theo ñịnh kỳ 05 năm; ñiều
chỉnh hạng xe ô tô ñào tạo, tăng lưu lượng ñào tạo lái xe ô tô trên 20% so với lưu
lượng ghi trong giấy phép ñào tạo lái xe ñã cấp cho các cơ sở ñào tạo lái xe.
5. Ban hành nội dung, chương trình tập huấn ñội ngũ giáo viên dạy thực
hành lái xe trong cả nước.
6. Kiểm tra các Sở Giao thông vận tải, cơ sở ñào tạo lái xe về công tác quản
lý, ñào tạo lái xe.
7. Thực hiện công tác quản lý ñào tạo lái xe ñối với các cơ sở ñược Bộ Giao
thông vận tải giao và lưu trữ các tài liệu quy ñịnh tại khoản 7 ðiều 12 của Thông
tư này.
ðiều 12. Sở Giao thông vận tải
1. Chịu trách nhiệm quản lý ñào tạo lái xe trong phạm vi tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương.
2. Căn cứ quy hoạch ñịnh hướng, ñề xuất ñể Cục ðường bộ Việt Nam chấp
thuận chủ trương ñầu tư xây dựng mới cơ sở ñào tạo lái xe ô tô.
3. ðịnh kỳ hoặc ñột xuất kiểm tra, giám sát công tác ñào tạo lái xe và cấp
chứng chỉ, giấy chứng nhận tốt nghiệp.
4. Cấp mới, cấp lại giấy phép ñào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4 và
ñiều chỉnh lưu lượng ñào tạo lái xe ô tô ñến 20% so với lưu lượng ghi trong giấy
phép ñào tạo lái xe ñã cấp cho cơ sở ñào tạo lái xe.
5. Kiểm tra tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn và ñề nghị Cục
ðường bộ Việt Nam cấp mới, cấp lại giấy phép ñào tạo lái xe ô tô hoặc ñiều chỉnh
hạng và tăng lưu lượng ñào tạo lái xe ô tô trên 20% cho các cơ sở ñào tạo.
6. Tổ chức tập huấn, cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
theo nội dung, chương trình quy ñịnh.
7. Lưu trữ các tài liệu sau:
a) Danh sách giáo viên dạy thực hành lái xe;
b) Sổ theo dõi cấp giấy phép xe tập lái theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 15;
c) Biên bản kiểm tra cơ sở ñào tạo.
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ðiều 13. Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của cơ sở ñào tạo lái xe
1. Có trách nhiệm quản lý về tổ chức và hoạt ñộng của các cơ sở ñào tạo lái
xe trực thuộc theo quy ñịnh hiện hành.
2. Tạo ñiều kiện ñể cơ sở ñào tạo lái xe ñầu tư tăng cường cơ sở vật chất,
trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập; bồi dưỡng ñội ngũ giáo viên, nâng cao
nghiệp vụ công tác quản lý ñào tạo cho cơ sở; thường xuyên chỉ ñạo cơ sở thực
hiện nghiêm túc các quy ñịnh về ñào tạo lái xe.
ðiều 14. Thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép ñào tạo lái xe
1. Cấp mới giấy phép ñào tạo lái xe ô tô
Hồ sơ lập thành 03 bộ gửi Sở Giao thông vận tải, Cục ðường bộ Việt Nam
và lưu tại cơ sở ñào tạo, gồm các giấy tờ sau:
a) Văn bản ñề nghị của cơ sở ñào tạo;
b) Văn bản ñề nghị của Sở Giao thông vận tải;
c) Văn bản chấp thuận chủ trương của Cục ðường bộ Việt Nam;
d) Báo cáo ñề nghị cấp giấy phép ñào tạo lái xe của cơ sở ñào tạo theo mẫu
quy ñịnh tại Phụ lục 16;
ñ) Hồ sơ giáo viên gồm: bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông có
công chứng hoặc chứng thực; bản photocopy chứng chỉ sư phạm, giấy phép lái xe,
giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe;
e) Hồ sơ xe tập lái gồm: bản sao giấy ñăng ký xe có công chứng hoặc chứng
thực; bản photocopy giấy phép xe tập lái, giấy chứng nhận kiểm ñịnh an toàn kỹ
thuật và bảo vệ môi trường;
g) Biên bản kiểm tra xét cấp giấy phép ñào tạo lái xe của Sở Giao thông vận
tải theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 17a;
h) Biên bản thẩm ñịnh xét cấp giấy phép ñào tạo lái xe của ñoàn kiểm tra do
Cục ðường bộ Việt Nam chủ trì theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 17b.
2. Cấp lại giấy phép ñào tạo lái xe ô tô
a) Hồ sơ cấp lại khi hết hạn giấy phép hoặc ñiều chỉnh tăng lưu lượng ñào
tạo lái xe ô tô trên 20% lập thành 03 bộ gửi Sở Giao thông vận tải, Cục ðường bộ
Việt Nam và lưu tại cơ sở ñào tạo, gồm tài liệu tại các ñiểm a, b, d, g (khi giấy
phép hết hạn) hoặc biên bản kiểm tra xét tăng lưu lượng ñào tạo lái xe theo mẫu
quy ñịnh tại Phụ lục 18 (khi tăng lưu lượng trên 20%) và hồ sơ giáo viên, xe tập lái
(ñối với những trường hợp thay ñổi so với thời ñiểm cấp phép gần nhất) nêu tại các
ñiểm ñ, e khoản 1 ðiều này;
b) Hồ sơ cấp lại khi ñiều chỉnh hạng xe ñào tạo lập thành 03 bộ gửi Sở Giao
thông vận tải, Cục ðường bộ Việt Nam và lưu tại cơ sở ñào tạo, gồm tài liệu tại
các ñiểm a, b, d và hồ sơ giáo viên, xe tập lái ñối với hạng xe ñiều chỉnh tại các
ñiểm ñ, e khoản 1 ðiều này;
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c) Hồ sơ cấp lại khi ñiều chỉnh lưu lượng ñào tạo ñến 20% lập thành 02 bộ
gửi Sở Giao thông vận tải và lưu tại cơ sở ñào tạo, gồm tài liệu tại các ñiểm a, d,
biên bản kiểm tra ñiều chỉnh lưu lượng ñào tạo lái xe theo mẫu quy ñịnh tại Phụ
lục 19 và hồ sơ giáo viên, xe tập lái tại các ñiểm ñ, e khoản 1 ðiều này.
3. Cấp giấy phép ñào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4
Hồ sơ lập thành 02 bộ gửi Sở Giao thông vận tải và lưu tại cơ sở ñào tạo,
gồm tài liệu tại các ñiểm a, d, biên bản kiểm tra xét cấp giấy phép ñào tạo lái xe
mô tô, máy kéo theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 20 và hồ sơ giáo viên, xe tập lái tại
các ñiểm ñ, e khoản 1 ðiều này.
4. Thời hạn xử lý hồ sơ
a) Trong thời gian không quá 15 ngày làm việc ñối với trường hợp cấp mới,
05 ngày làm việc ñối với trường hợp cấp lại kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Sở
Giao thông vận tải phải tổ chức kiểm tra, cấp giấy phép hoặc ñề nghị Cục ðường
bộ Việt Nam cấp giấy phép cho cơ sở ñào tạo. Trường hợp không cấp giấy phép
phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
b) Trong thời gian không quá 25 ngày làm việc ñối với trường hợp cấp mới,
05 ngày làm việc ñối với trường hợp cấp lại kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Cục
ðường bộ Việt Nam phải tổ chức thẩm ñịnh cấp giấy phép cho cơ sở ñào tạo.
Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
c) Trước khi giấy phép ñào tạo lái xe hết hạn 30 ngày, cơ sở ñào tạo phải gửi
hồ sơ ñề nghị cấp lại giấy phép về Sở Giao thông vận tải.
5. Giấy phép ñào tạo lái xe theo mẫu quy ñịnh tại các Phụ lục 21a và 21b.
6. Thời hạn của giấy phép ñào tạo lái xe: 05 năm.
Chương II
CHƯƠNG TRÌNH ðÀO TẠO LÁI XE

Mục 1
MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU ðÀO TẠO

ðiều 15. Mục tiêu
ðào tạo người lái xe nắm ñược các quy ñịnh của pháp luật về trật tự an toàn
giao thông ñường bộ, có ñạo ñức nghề nghiệp, có kỹ năng ñiều khiển phương tiện
tham gia giao thông an toàn.
ðiều 16. Yêu cầu
1. Nắm vững các quy ñịnh của Luật Giao thông ñường bộ và hệ thống biển
báo hiệu ñường bộ Việt Nam; trách nhiệm của người lái xe trong việc tự giác chấp
hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông ñường bộ.
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2. Nắm ñược tác dụng, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các cụm, hệ thống
chính trên xe ô tô thông dụng và một số phương tiện khác. Biết một số ñặc ñiểm
kết cấu của ô tô hiện ñại; yêu cầu kỹ thuật của công tác kiểm tra, bảo dưỡng
thường xuyên; biết ñược chế ñộ bảo dưỡng ñịnh kỳ, kiểm tra ñiều chỉnh và sửa
chữa ñược các hỏng hóc thông thường của môtô, máy kéo hoặc ô tô trong quá trình
hoạt ñộng trên ñường.
3. Nắm ñược trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của người lái xe; các thủ tục,
phương pháp giao nhận, chuyên chở hàng hoá, phục vụ hành khách trong quá trình
vận tải.
4. ðiều khiển ñược phương tiện cơ giới ñường bộ (ghi trong giấy phép lái
xe) tham gia giao thông an toàn trên các loại ñịa hình, trong các ñiều kiện thời tiết
khác nhau, xử lý các tình huống ñể phòng tránh tai nạn giao thông.
Mục 2
NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ðÀO TẠO

ðiều 17. ðào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4
1. Thời gian ñào tạo
a) Hạng A1
b) Hạng A2
c) Hạng A3, A4

: 10 giờ (lý thuyết: 8, thực hành lái xe: 2).
: 32 giờ (lý thuyết: 20, thực hành lái xe: 12).
: 112 giờ (lý thuyết: 52, thực hành lái xe: 60).

2. Các môn kiểm tra
a) Luật Giao thông ñường bộ: ñối với các hạng A2, A3, A4;
b) Thực hành lái xe: ñối với các hạng A3, A4.
3. Chương trình và phân bổ thời gian ñào tạo
Số
TT

CHỈ TIÊU TÍNH TOÁN

ðƠN VỊ
TÍNH

HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE
HẠNG
HẠNG
HẠNG
A1
A2
A3, A4

CÁC MÔN HỌC

1
2
3
4
5

Luật Giao thông ñường bộ
Cấu tạo và sửa chữa thông thường
Nghiệp vụ vận tải
Kỹ thuật lái xe
Thực hành lái xe
- Số giờ học thực hành lái xe/học
viên
- Số km thực hành lái xe/học viên
- Số học viên/1 xe tập lái
13

giờ
giờ
giờ
giờ
giờ
giờ

6
2
2
2

16
4
12
12

32
12
4
4
60
12

km
học viên

-

-

100
5

6
7

Số giờ/học viên/khoá ñào tạo
Tổng số giờ một khoá ñào tạo

giờ
giờ

10
10

32
32

64
112

ngày
ngày
ngày

2
2

4
4

14
1
15

THỜI GIAN ðÀO TẠO

1
2
3

Số ngày thực học
Số ngày nghỉ lễ, khai bế giảng
Cộng số ngày/khoá ñào tạo

ðiều 18. ðào tạo lái xe các hạng B1, B2, C
1. Thời gian ñào tạo
a) Hạng B1: 536 giờ (lý thuyết: 136, thực hành lái xe: 400);
b) Hạng B2: 568 giờ (lý thuyết: 168, thực hành lái xe: 400);
c) Hạng C : 888 giờ (lý thuyết: 168, thực hành lái xe: 720).
2. Các môn kiểm tra
a) Kiểm tra tất cả các môn học trong quá trình học;
b) Kiểm tra cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận tốt nghiệp khi kết thúc khóa học
gồm: môn Luật Giao thông ñường bộ theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết; môn thực
hành lái xe với 10 bài thi liên hoàn và lái xe trên ñường.
3. Chương trình và phân bổ thời gian ñào tạo
SỐ
TT

ðƠN VỊ
TÍNH

CHỈ TIÊU TÍNH TOÁN

HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE
HẠNG
HẠNG
HẠNG
B1
B2
C

CÁC MÔN HỌC

1
2
3
4
5
6

7
8

Luật Giao thông ñường bộ
giờ
Cấu tạo và sửa chữa thông thường
giờ
Nghiệp vụ vận tải
giờ
ðạo ñức người lái xe
giờ
Kỹ thuật lái xe
giờ
Tổng số giờ học thực hành lái xe/1
giờ
xe tập lái
- Số giờ thực hành lái xe/học viên
giờ
- Số km thực hành lái xe/học viên
km
- Số học viên/1 xe tập lái
học viên
Số giờ học/học viên/khoá ñào tạo
giờ
Tổng số giờ một khoá ñào tạo
giờ

80
20
12
24
400

80
24
24
16
24
400

80
24
24
16
24
720

80
960
5
216
536

80
960
5
248
568

90
1000
8
258
888

4
67
15
86

4
71
15
90

4
111
21
136

THỜI GIAN ðÀO TẠO

1
2
3
4

Ôn và kiểm tra kết thúc khoá học
Số ngày thực học
Số ngày nghỉ lễ, khai bế giảng
Cộng số ngày/khoá ñào tạo

ngày
ngày
ngày
ngày
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ðiều 19. ðào tạo nâng hạng giấy phép lái xe
1. Thời gian ñào tạo
a) Hạng B1 lên B2 : 102 giờ (lý thuyết: 52, thực hành lái xe: 50);
b) Hạng B2 lên C : 192 giờ (lý thuyết: 48, thực hành lái xe: 144);
c) Hạng C lên D : 192 giờ (lý thuyết: 48, thực hành lái xe: 144);
d) Hạng D lên E : 192 giờ (lý thuyết: 48, thực hành lái xe: 144);
ñ) Hạng B2 lên D : 336 giờ (lý thuyết: 56, thực hành lái xe: 280);
e) Hạng C lên E : 336 giờ (lý thuyết: 56, thực hành lái xe: 280);
g) Hạng B2, C, D, E lên F tương ứng: 192 giờ (lý thuyết: 48, thực hành lái
xe: 144).
2. Các môn kiểm tra
a) Kiểm tra tất cả các môn học trong quá trình học;
b) Kiểm tra cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp ñối với nâng hạng lên B2, C, D,
E khi kết thúc khóa học gồm: môn Luật Giao thông ñường bộ theo bộ câu hỏi sát
hạch lý thuyết; môn thực hành lái xe với 10 bài thi liên hoàn và lái xe trên ñường.
ðối với các hạng D, E phải bổ sung bài tiến lùi hình chữ chi;
c) Kiểm tra cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp ñối với nâng hạng B2, C, D, E
lên hạng F tương ứng khi kết thúc khóa học gồm: môn Luật Giao thông ñường bộ
theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết; thực hành lái xe trong hình và trên ñường theo
quy trình sát hạch lái xe hạng F.
3. Chương trình và phân bổ thời gian ñào tạo

SỐ
TT

CHỈ TIÊU
TÍNH TOÁN

HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE
B2,
B2
C
C,D, B2
C
D
ðƠN VỊ B1
LÊN
LÊN
E
LÊN
LÊN
LÊN
TÍNH LÊN
C
D
LÊN
E
B2
E
D
F

CÁC MÔN HỌC

1
2
3
4
5

Luật Giao thông
ñường bộ
Kiến thức mới về xe
nâng hạng
Nghiệp vụ vận tải
ðạo ñức người lái xe
Tổng số giờ học thực
hành lái xe/1 xe tập
lái
- Số giờ thực hành lái
xe/học viên

giờ

16

16

16

16

16

20

20

giờ

-

8

8

8

8

8

8

giờ
giờ
giờ

24
12
50

8
16
144

8
16
144

8
16
144

8
16
144

8
20
280

8
20
280

giờ

10

18

18

18

18

28

28

15

6
7

- Số km thực hành lái
xe/học viên
- Số học viên/1 xe tập
lái
Số giờ học/học viên/
khoá ñào tạo
Tổng số giờ một khoá
ñào tạo

km

150

240

240

240

240

380

380

học
viên
giờ

5

8

8

8

8

10

10

62

66

66

66

66

84

84

giờ

102

192

192

192

192

336

336

ngày

2

2

2

2

2

2

2

ngày
ngày

13
3

24
4

24
4

24
4

24
4

42
8

42
8

ngày

18

30

30

30

30

52

52

THỜI GIAN
ðÀO TẠO

1
2
3
4

Ôn và kiểm tra kết
thúc khoá học
Số ngày thực học
Số ngày nghỉ lễ, khai
bế giảng
Cộng số ngày/khoá
ñào tạo

ðiều 20. Nội dung và phân bổ chi tiết các môn học
1. ðào tạo lái xe các hạng A1, A2

Số
TT

1

2

3

Hạng A1: 10 giờ

Hạng A2: 32 giờ

Lý
thuyết

Thực
hành

Lý
thuyết

Thực
hành

(5)

(5)

(12)

(20)

Luật Giao thông ñường bộ
- Những ñiều cần biết về Luật
giao thông ñường bộ
- Các nguyên tắc ñi sa hình
- Kiểm tra

4
3

2
1

10
7

6
3

1
-

1
-

2
1

3
-

Kỹ thuật lái xe
- Kỹ thuật lái xe mô tô
- Quy trình sát hạch lái xe mô tô
Thực hành lái xe
- Tập lái xe trong hình
- Tập lái xe trong sân tập
- Tập phanh gấp
- Tập lái vòng cua

1
0,5
0,5
-

1
1
2
1,5
0,5
-

2
1
1
-

2
2
12
2
8
1
1

Nội dung

16

2. ðào tạo lái xe các hạng A3, A4
Số
Nội dung
TT
1 Luật Giao thông ñường bộ: 32 giờ

2

Lý thuyết
(39)
25

Thực hành
(73)
7

Phần I. Luật Giao thông ñường bộ:
- Chương I: Những quy ñịnh chung
- Chương II: Quy tắc giao thông ñường bộ
- Chương III: Phương tiện tham gia giao thông
ñường bộ
- Chương IV: Người ñiều khiển phương tiện tham
gia giao thông ñường bộ
- Chương V: Vận tải ñường bộ

12
1
4
2

-

3

-

2

-

Phần II. Biển báo hiệu ñường bộ:
- Chương I: Quy ñịnh chung
- Chương II: Hiệu lệnh ñiều khiển giao thông
- Chương III: Biển báo hiệu
+ Biển báo cấm
+ Biển báo nguy hiểm
+ Biển hiệu lệnh
+ Biển chỉ dẫn
+ Biển phụ
- Chương IV: Các báo hiệu ñường bộ khác
+ Vạch kẻ ñường
+ Cọc tiêu, tường bảo vệ và hàng rào chắn
+ Cột kilômét
+ Mốc lộ giới
+ Gương cầu lồi và dải phân cách tôn sóng
+ Báo hiệu trên ñường cao tốc
+ Báo hiệu cấm ñi lại

11
0,5
1

6
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

-

Phần III. Xử lý các tình huống giao thông
- Các tính chất của sa hình
- Các nguyên tắc ñi sa hình
- Kiểm tra
Cấu tạo và sửa chữa thông thường: 12 giờ

1
0,5
0,5
1
6

1
1
6

- Cấu tạo và nguyên lý hoạt ñộng
- Cách sử dụng các trang thiết bị ñiều khiển
- Sửa chữa thông thường

2
2
2

1
2
3
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3

4

5

Nghiệp vụ vận tải:
4 giờ
- Phân loại hàng hoá và hành khách
- Các thủ tục giấy tờ
- Khai thác hàng hoá vận chuyển trong cơ chế thị
trường
Kỹ thuật lái xe:
4 giờ
- Kỹ thuật lái xe cơ bản
- Lái xe trên bãi và lái xe trong hình số 8, số 3
- Lái xe trên ñường phức tạp và lái xe ban ñêm
- Bài tập tổng hợp
Thực hành lái xe:
60 giờ
- Tập lái xe trong bãi phẳng (sân tập lái)
- Tập lái xe trên ñường bằng (sân tập lái)
- Tập lái xe trong hình số 3, số 8 ghép (sân tập lái)
- Tập lái xe ban ñêm
- Tập lái xe trên ñường trung du, ñèo núi
- Tập lái xe trên ñường phức tạp
- Tập lái xe chở có tải
- Bài tập lái tổng hợp
- Kiểm tra

4
1
1
2

-

4
1
1
1
1
-

60
4
4
8
6
10
10
12
4
2

3. ðào tạo lái xe các hạng B1, B2, C
a) Môn Luật Giao thông ñường bộ
Hạng B1:
80 giờ

Hạng B2:
80 giờ

Hạng C:
80 giờ

Số
TT

Nội dung học

Lý
thuyết
(64)

Thực
hành
(16)

Lý
thuyết
(64)

Thực
hành
(16)

Lý
thuyết
(64)

Thực
hành
(16)

1

Phần I. Luật Giao thông
ñường bộ
- Chương I: Những quy ñịnh
chung
- Chương II: Quy tắc giao
thông ñường bộ
- Chương III: Phương tiện
tham gia giao thông ñường
bộ
- Chương IV: Người ñiều
khiển phương tiện tham gia
giao thông ñường bộ
- Chương V: Vận tải ñường
bộ

24

-

24

-

24

-

2

-

2

-

2

-

9

-

9

-

9

-

5

-

5

-

5

-

5

-

5

-

5

-

3

-

3

-

3

-

18

2

3

4

Phần II. Hệ thống báo hiệu
ñường bộ
- Chương I: Quy ñịnh chung
- Chương II: Hiệu lệnh ñiều
khiển giao thông
- Chương III: Biển báo hiệu
+ Phân nhóm và hiệu lực
của biển báo hiệu
+ Biển báo cấm
+ Biển báo nguy hiểm
+ Biển hiệu lệnh
+ Biển chỉ dẫn
+ Biển phụ
- Chương IV: Các báo hiệu
ñường bộ khác
+ Vạch kẻ ñường
+ Cọc tiêu, tường bảo vệ
và hàng rào chắn
+ Cột kilômét
+ Mốc lộ giới
+ Gương cầu lồi và dải
phân cách tôn sóng
+ Báo hiệu trên ñường cao
tốc
+ Báo hiệu cấm ñi lại

22

8

22

8

22

8

1
1

1

1
1

1

1
1

1

1

-

1

-

1

-

3
3
2
3
1

1
1
1
1
1

3
3
2
3
1

1
1
1
1
1

3
3
2
3
1

1
1
1
1
1

2
1

1
-

2
1

1
-

2
1

1
-

1
1
-

1

1
1
-

1

1
1
-

1

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Phần III. Xử lý các tình
huống giao thông
- Chương I: Các ñặc ñiểm
của sa hình
- Chương II: Các nguyên tắc
ñi sa hình
- Chương III: Vận dụng các
tình huống giao thông trên sa
hình

8

6

8

6

8

6

2

-

2

-

2

-

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

Tổng ôn tập

10

2

10

2

10

2

b) Môn cấu tạo và sửa chữa thông thường

19

Số
TT

Nội dung học

1

Giới thiệu cấu tạo
chung
ðộng cơ ô tô
Gầm ô tô
ðiện ô tô
Nội quy xưởng, kỹ
thuật an toàn, sử
dụng ñồ nghề
Bảo dưỡng các cấp
Sửa chữa các hư
hỏng thông thường
Kiểm tra

2
3
4
5

6
7
8

Hạng B1:
20 giờ
Lý
Thực
thuyết hành
(11)
(9)
1
-

Hạng B2:
24 giờ
Lý
Thực
hành
thuyết
(13)
(11)
2
-

Hạng C:
24 giờ
Lý
Thực
thuyết
hành
(13)
(11)
2
-

1
2
2
1

2
1
1
-

2
2
2
1

2
2
2
-

2
2
2
1

2
2
2
-

1
2

2
3

1
2

2
3

1
2

2
3

1

-

1

-

1

-

c) Môn nghiệp vụ vận tải
Số
TT

1

2
3
4
5

Nội dung học

Hạng B2: 24 giờ
Lý
Thực
thuyết
hành
(17)
(7)
4
1

Khái niệm chung về vận tải ô tô,
quản lý vận tải, chỉ tiêu kinh tế kỹ
thuật
Công tác vận chuyển hàng hoá,
hành khách
Các thủ tục trong vận tải
Trách nhiệm của lái xe
Kiểm tra

Hạng C: 24 giờ
Lý
Thực
thuyết
hành
(17)
(7)
4
1

4

2

4

2

4
4
1

2
2
-

4
4
1

2
2
-

d) Môn ñạo ñức người lái xe
Hạng B1:
12 giờ

Hạng B2:
16 giờ

Hạng C:
16 giờ

Số
TT

Nội dung học

Lý
thuyết
(12)

Thực
hành

Lý
thuyết
(16)

Thực
hành

Lý
thuyết
(16)

Thực
hành

1

Những vấn ñề cơ bản về
phẩm chất ñạo ñức trong
giai ñoạn hiện nay

3

-

3

-

3

-

20

2
3

4

5

ðạo ñức nghề nghiệp
của người lái xe
Cơ chế thị trường và sự
cạnh tranh trong hoạt
ñộng kinh doanh vận tải
Những quy ñịnh về trách
nhiệm, quyền hạn của
người sử dụng lao ñộng,
của lái xe trong kinh
doanh vận tải
Kiểm tra

4

-

4

-

4

-

4

-

4

-

4

-

-

-

4

-

4

-

1

-

1

-

1

-

ñ) Môn kỹ thuật lái xe

Số
TT

Nội dung học

1

Cấu tạo, tác dụng
các bộ phận trong
buồng lái
Kỹ thuật lái xe cơ
bản
Kỹ thuật lái xe trên
các loại ñường
Kỹ thuật lái xe chở
hàng hoá
Tâm lý khi ñiều
khiển ô tô
Thực hành lái xe
tổng hợp
Kiểm tra

2
3
4
5
6
7

Hạng B1:
24 giờ
Thực
Lý
thuyết hành
(17)
(7)
1
1

Hạng B2:
24 giờ
Lý
Thực
thuyết hành
(17)
(7)
1
1

Hạng C:
24 giờ
Lý
Thực
thuyết
hành
(17)
(7)
1
1

6

2

6

2

6

2

4

2

4

2

4

2

2

1

2

1

2

1

1

-

1

-

1

-

2

1

2

1

2

1

1

-

1

-

1

-

e) Môn thực hành lái xe
Số
TT
1
2
3
4

Nội dung môn học
Tập lái tại chỗ số nguội (không nổ máy)
Tập lái xe tại chỗ số nóng (có nổ máy)
Tập lái xe trong bãi phẳng (sân tập lái)
Tập lái xe trong hình số 3, số 8 ghép;
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Hạng B1: Hạng B2: Hạng C:
400 giờ
400 giờ
720 giờ
8
8
8
8
8
8
32
32
48
32
32
40

5
6
7
8
9
10

tiến lùi theo hình chữ chi (sân tập lái)
Tập lái xe trên ñường bằng (sân tập lái)
Tập lái trên ñường trung du, ñèo núi
Tập lái xe trên ñường phức tạp
Tập lái ban ñêm
Tập lái xe có tải
Bài tập lái tổng hợp

32
40
48
40
64
96

32
40
48
40
64
96

48
64
80
48
208
168

4. ðào tạo nâng hạng giấy phép lái xe

Số
TT

Nội dung

B1
lên
B2
(giờ)

(1)
1

(2)
Luật Giao thông ñường
bộ:
Phần I. Luật Giao thông
ñường bộ
- Chương I: Những quy
ñịnh chung
- Chương II: Quy tắc giao
thông ñường bộ
- Chương III: Phương tiện
tham gia giao thông ñường
bộ
- Chương IV: Người ñiều
khiển phương tiện tham gia
giao thông ñường bộ
- Chương V: Vận tải ñường
bộ
Phần II. Hệ thống báo hiệu
ñường bộ
- Chương I : Quy ñịnh
chung
- Chương II : Hiệu lệnh ñiều
khiển giao thông
- Chương III : Biển báo hiệu

(3)
16

ðào tạo nâng hạng giấy phép lái xe
B2
C
D
B2,C, B2
lên
lên
lên
D,E
lên
C
D
E
lên
D
F
(giờ) (giờ) (giờ) (giờ) (giờ)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
20
16
16
16
16

C
lên
E
(giờ)
(9)
20

4

4

4

4

4

6

6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

9

9

9

9

9

10

10

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1
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2

3

+ Biển báo cấm
+ Biển báo nguy hiểm
+ Biển hiệu lệnh
+ Biển chỉ dẫn
+ Biển phụ
- Chương IV: Các báo hiệu
ñường bộ khác
+ Vạch kẻ ñường
+ Cọc tiêu, tường bảo vệ
và hàng rào chắn
+ Cột kilômét
+ Mốc lộ giới
+ Gương cầu lồi và dải
phân cách tôn sóng
+ Báo hiệu trên ñường
cao tốc
+ Báo hiệu cấm ñi lại

1
1
1
1
0,5

1
1
1
1
0,5

1
1
1
1
0,5

1
1
1
1
0,5

1
1
1
1
0,5

1
1
1
1
0,5

1
1
1
1
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

1
0,5

1
0,5

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Phần III. Xử lý các tình
huống giao thông
- Chương I: Các ñặc ñiểm
của sa hình
- Chương II: Các nguyên tắc
ñi sa hình
- Chương III: Vận dụng các
tình huống giao thông trên
sa hình.
Kiến thức mới về xe nâng
hạng
- Giới thiệu cấu tạo chung,
vị trí, cách sử dụng các thiết
bị trong buồng lái
- Một số ñặc ñiểm về kết
cấu ñiển hình trên ñộng cơ ô
tô hiện ñại
- Một số ñặc ñiểm ñiển hình
về hệ thống ñiện ôtô hiện ñại
- Một số ñặc ñiểm về kết
cấu ñiển hình hệ thống
truyền ñộng ô tô hiện ñại
- Kiểm tra
Nghiệp vụ vận tải

3

3

3

3

3

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

-

8

8

8

8

8

8

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1
8

1
8

1
8

1
8

2

24

1
8
23

2

1
8

4

5

- Khái niệm chung về vận
tải ô tô, quản lý vận tải, chỉ
tiêu kinh tế kỹ thuật
- Công tác vận chuyển hàng
hoá, hành khách
- Các thủ tục trong vận tải
- Quy trình làm việc của
người lái xe
- Kiểm tra
ðạo ñức người lái xe
- Những vấn ñề cơ bản và
yêu cầu về phẩm chất ñạo
ñức trong giai ñoạn hiện
nay
- ðạo ñức nghề nghiệp của
người lái xe
- Cơ chế thị trường và sự
cạnh tranh trong hoạt ñộng
kinh doanh vận tải
- Những quy ñịnh về trách
nhiệm, quyền hạn của người
sử dụng lao ñộng, của lái xe
trong kinh doanh vận tải
- Kiểm tra
Thực hành lái xe
- Tập lái xe trong bãi phẳng
(sân tập lái)
- Tập lái xe trên ñường bằng
(sân tập lái)
- Tập lái xe trong hình số 3,
số 8 ghép (sân tập lái)
- Tập lái xe trong hình chữ
chi (sân tập lái)
- Tập lái xe tiến, lùi thẳng
(sân tập lái)
- Tập lái trên ñường trung
du, ñèo núi
- Tập lái xe trên ñường
phức tạp
- Tập lái ban ñêm
- Tập lái xe có tải
- Bài tập lái tổng hợp

7

2

2

2

2

2

2

6

2

2

2

2

2

2

6
4

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

1
12
2

1
16
3

1
16
3

1
16
3

1
16
3

1
20
4

1
20
4

3

4

4

4

4

5

5

3

4

4

4

4

5

5

3

4

4

4

4

5

5

1

1

1

1

1

1

1

50

144
4

144
4

144
4

144
4

280
8

280
8

2

4

4

4

4

8

8

2

4

4

4

-

8

8

2

4

4

4

-

16

16

-

-

-

-

8

-

-

8

20

20

20

20

32

32

8

20

20

20

20

40

40

8
8
12

16
40
32

16
40
32

16
40
32

16
40
32

32
72
64

32
72
64
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Phần III
SÁT HẠCH, CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

Chương I
HỆ THỐNG GIẤY PHÉP LÁI XE

ðiều 21. Phân hạng giấy phép lái xe
1. Hạng A1 cấp cho:
a) Người lái xe ñể ñiều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xy lanh từ 50
3
cm ñến dưới 175 cm3;
b) Người khuyết tật ñiều khiển xe mô tô ba bánh dùng cho người khuyết tật.
2. Hạng A2 cấp cho người lái xe ñể ñiều khiển xe mô tô hai bánh có dung
tích xy lanh từ 175 cm3 trở lên và các loại xe quy ñịnh cho giấy phép lái xe hạng
A1.
3. Hạng A3 cấp cho người lái xe ñể ñiều khiển xe mô tô ba bánh, bao gồm
cả xe lam ba bánh, xích lô máy và các loại xe quy ñịnh cho giấy phép lái xe hạng
A1.
4. Hạng A4 cấp cho người lái xe ñể ñiều khiển các loại máy kéo có trọng tải
ñến 1000 kg.
5. Hạng B1 cấp cho người không hành nghề lái xe ñể ñiều khiển các loại xe
sau ñây:
a) Ô tô chở người ñến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe;
b) Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3500 kg;
c) Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế dưới 3500 kg.
6. Hạng B2 cấp cho người hành nghề lái xe ñể ñiều khiển các loại xe sau
ñây:
a) Ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3500 kg;
b) Các loại xe quy ñịnh cho giấy phép lái xe hạng B1.
7. Hạng C cấp cho người lái xe ñể ñiều khiển các loại xe sau ñây:
a) Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế
từ 3500 kg trở lên;
b) Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế từ 3500 kg trở lên;
c) Các loại xe quy ñịnh cho giấy phép lái xe hạng B1, B2.
8. Hạng D cấp cho người lái xe ñể ñiều khiển các loại xe sau ñây:
a) Ô tô chở người từ 10 ñến 30 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe;
b) Các loại xe quy ñịnh cho giấy phép lái xe hạng B1, B2 và C.
9. Hạng E cấp cho người lái xe ñể ñiều khiển các loại xe sau ñây:
a) Ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi;
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b) Các loại xe quy ñịnh cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C và D.
10. Người có giấy phép lái xe các hạng B1, B2, C, D và E khi ñiều khiển các
loại xe tương ứng ñược kéo thêm một rơ moóc có trọng tải thiết kế không quá 750
kg.
11. Hạng F cấp cho người ñã có giấy phép lái xe các hạng B2, C, D và E ñể
ñiều khiển các loại xe tương ứng kéo rơ moóc có trọng tải thiết kế lớn hơn 750 kg,
sơ mi rơ moóc, ô tô khách nối toa, ñược quy ñịnh cụ thể như sau:
a) Hạng FB2 cấp cho người lái xe ôtô ñược quy ñịnh tại giấy phép lái xe
hạng B2 có kéo rơ moóc và ñược ñiều khiển các loại xe quy ñịnh cho giấy phép lái
xe hạng B1 và hạng B2;
b) Hạng FC cấp cho người lái xe ôtô ñược quy ñịnh tại giấy phép lái xe hạng
C có kéo rơ moóc, ô tô ñầu kéo kéo sơ mi rơ moóc và ñược ñiều khiển các loại xe
quy ñịnh cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C và hạng FB2;
c) Hạng FD cấp cho người lái xe ô tô ñược quy ñịnh tại giấy phép lái xe
hạng D có kéo rơ moóc và ñược ñiều khiển các loại xe quy ñịnh cho giấy phép lái
xe hạng B1, B2, C, D và FB2;
d) Hạng FE cấp cho người lái xe ô tô ñược quy ñịnh tại giấy phép lái xe
hạng E có kéo rơ moóc và ñược ñiều khiển các loại xe: ô tô chở khách nối toa và
các loại xe quy ñịnh cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C, D, E, FB2, FD.
ðiều 22. Thời hạn của giấy phép lái xe
1. Hạng A1, A2, A3: không thời hạn.
2. Hạng A4, B1, B2: 05 năm kể từ ngày cấp.
3. Hạng C, D, E và các hạng F: 03 năm kể từ ngày cấp.
Chương II
SÁT HẠCH LÁI XE

Mục 1
TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE

ðiều 23. Trung tâm sát hạch lái xe
1. Trung tâm sát hạch lái xe ñược xây dựng theo tiêu chuẩn quy ñịnh phù
hợp với quy hoạch và phân loại như sau:
a) Trung tâm sát hạch loại 1: sát hạch lái xe tất cả các hạng;
b) Trung tâm sát hạch loại 2: sát hạch lái xe ñến hạng C;
c) Trung tâm sát hạch loại 3: sát hạch lái xe ñến hạng A4.
2. Trên cơ sở ñề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, việc xây dựng mới
trung tâm sát hạch loại 1 phải có ý kiến thoả thuận chủ trương của Bộ Giao thông
vận tải, việc xây dựng mới trung tâm sát hạch loại 2 hoặc nâng hạng loại 2 lên loại
26

1 phải có ý kiến thoả thuận chủ trương của Cục ðường bộ Việt Nam. Việc xây
dựng mới trung tâm sát hạch loại 3 do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết ñịnh;
trường hợp nâng cấp sân tập lái thành trung tâm sát hạch lái xe loại 3 do Sở Giao
thông vận tải xem xét, quyết ñịnh.
3. Cục ðường bộ Việt Nam chủ trì, tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận
trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2 ñủ ñiều kiện hoạt ñộng (theo mẫu quy ñịnh
tại Phụ lục 22a). Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận
trung tâm sát hạch lái xe loại 3 ñủ ñiều kiện hoạt ñộng (theo mẫu quy ñịnh tại Phụ
lục 22b).
4. Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe ñủ ñiều kiện hoạt ñộng có hiệu
lực trong thời hạn 05 năm. Trước khi giấy chứng nhận hết hạn 30 ngày hoặc trong
quá trình hoạt ñộng nếu có những thay ñổi về phần mềm sát hạch, thiết bị chấm
ñiểm, chủng loại ô tô sát hạch thì trung tâm sát hạch và Sở Giao thông vận tải trực
tiếp quản lý trung tâm phải có văn bản báo cáo ñể Cục ðường bộ Việt Nam xem
xét, quyết ñịnh.
ðiều 24. Thủ tục, hồ sơ cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe
1. Bố trí mặt bằng tổng thể và kích thước hình sát hạch của trung tâm sát
hạch lái xe loại 1, loại 2
Hồ sơ ñề nghị thỏa thuận bố trí mặt bằng tổng thể và kích thước hình sát
hạch của trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2 lập thành 03 bộ gửi Sở Giao thông
vận tải, Cục ðường bộ Việt Nam và lưu tại trung tâm sát hạch lái xe, bao gồm các
giấy tờ sau:
a) Văn bản ñề nghị xây dựng trung tâm sát hạch lái xe của chủ ñầu tư;
b) Văn bản ñồng ý chủ trương của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;
c) Văn bản chấp thuận chủ trương của Bộ Giao thông vận tải hoặc Cục
ðường bộ Việt Nam;
d) Văn bản của Sở Giao thông vận tải ñề nghị Cục ðường bộ Việt Nam thỏa
thuận bố trí mặt bằng tổng thể và kích thước hình sát hạch cho trung tâm sát hạch
lái xe gửi kèm theo hồ sơ gồm: dự án ñầu tư xây dựng, bản vẽ bố trí mặt bằng tổng
thể, giấy phép xây dựng, hồ sơ thiết kế kích thước hình sát hạch, loại xe cơ giới
dùng ñể sát hạch, loại thiết bị chấm ñiểm tự ñộng.
2. Sau khi hoàn thành việc ñầu tư xây dựng trung tâm sát hạch lái xe loại 1,
loại 2, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra theo hồ sơ thiết kế ñã ñược thỏa
thuận và có văn bản ñề nghị Cục ðường bộ Việt Nam xem xét, cấp giấy chứng
nhận trung tâm sát hạch lái xe ñủ ñiều kiện hoạt ñộng.
3. Hồ sơ ñề nghị cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 ñủ
ñiều kiện hoạt ñộng lập thành 02 bộ gửi Sở Giao thông vận tải và lưu tại trung tâm
sát hạch lái xe, bao gồm các giấy tờ sau:
a) Văn bản ñề nghị xây dựng trung tâm sát hạch lái xe của chủ ñầu tư;
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b) Văn bản chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ñối với
trường hợp xây dựng mới; văn bản chấp thuận chủ trương của Sở Giao thông vận
tải ñối với trường hợp nâng cấp từ sân tập lái;
c) Văn bản ñề nghị thoả thuận bố trí mặt bằng tổng thể của trung tâm sát
hạch lái xe kèm theo hồ sơ gồm: dự án ñầu tư xây dựng, bản vẽ bố trí mặt bằng
tổng thể, giấy phép xây dựng, hồ sơ thiết kế kích thước hình sát hạch, loại xe cơ
giới dùng ñể sát hạch;
d) Văn bản của trung tâm sát hạch ñề nghị Sở Giao thông vận tải kiểm tra
cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe ñủ ñiều kiện hoạt ñộng.
4. Thời hạn xử lý hồ sơ:
a) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc ñối với trường hợp thoả thuận
bố trí mặt bằng tổng thể và kích thước hình sát hạch kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp
lệ, 15 ngày ñối với trường hợp cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe ñủ
ñiều kiện hoạt ñộng kể từ khi nhận ñược văn bản ñề nghị kiểm tra của Trung tâm
sát hạch, Sở Giao thông vận tải phải tiến hành kiểm tra ñể ñề nghị Cục ðường bộ
Việt Nam xem xét thỏa thuận hoặc cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe
loại 1, loại 2 ñủ ñiều kiện hoạt ñộng;
b) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc ñối với trường hợp thoả
thuận bố trí mặt bằng tổng thể và kích thước hình sát hạch kể từ khi nhận ñủ hồ sơ
hợp lệ, 25 ngày ñối với trường hợp cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe
ñủ ñiều kiện hoạt ñộng kể từ khi nhận ñược văn bản ñề nghị kiểm tra của Sở Giao
thông vận tải, Cục ðường bộ Việt Nam phải thoả thuận bố trí mặt bằng tổng thể và
kích thước hình sát hạch hoặc tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận trung tâm sát
hạch lái xe loại 1, loại 2 ñủ ñiều kiện hoạt ñộng. Trường hợp không thoả thuận
hoặc không cấp giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
c) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc ñối với trường hợp thoả thuận
bố trí mặt bằng tổng thể kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, 10 ngày ñối với trường
hợp cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe ñủ ñiều kiện hoạt ñộng kể từ khi
nhận ñược văn bản ñề nghị kiểm tra của Trung tâm sát hạch, Sở Giao thông vận tải
phải thoả thuận bố trí mặt bằng tổng thể hoặc tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng
nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 ñủ ñiều kiện hoạt ñộng. Trường hợp không
thoả thuận hoặc không cấp giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý
do.
ðiều 25. Trách nhiệm của trung tâm sát hạch lái xe
1. Bảo ñảm cơ sở vật chất, phương tiện và trang thiết bị kiểm tra chấm ñiểm
theo quy ñịnh ñể thực hiện các kỳ sát hạch ñạt kết quả chính xác, khách quan; báo
cáo về Sở Giao thông vận tải và Cục ðường bộ Việt Nam khi thiết bị, phương tiện
dùng cho sát hạch hoạt ñộng không chính xác, không ổn ñịnh hoặc khi thay ñổi
thiết bị, phương tiện dùng cho sát hạch ñể xử lý kịp thời.
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2. Phối hợp và tạo mọi ñiều kiện ñể các cơ sở ñào tạo lái xe ñưa học viên
ñến ôn luyện và các hội ñồng sát hạch tổ chức sát hạch ñúng kế hoạch, thuận tiện.
3. Chấp hành và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong việc kiểm tra,
kiểm chuẩn theo tiêu chuẩn của trung tâm sát hạch lái xe.
4. Xây dựng kế hoạch thu, chi hàng năm báo cáo cấp có thẩm quyền theo
dõi, quản lý và tổ chức thực hiện theo quy ñịnh.
5. Thực hiện các dịch vụ phục vụ cho hoạt ñộng của trung tâm sát hạch;
công khai mức thu phí sát hạch và giá các dịch vụ khác.
6. Bảo ñảm an toàn cho các kỳ sát hạch lái xe; phối hợp các ñơn vị, cơ quan
liên quan giải quyết khi có các vụ việc xảy ra.
7. Thực hiện chế ñộ báo cáo và lưu trữ hồ sơ sát hạch theo quy ñịnh.
8. Nối mạng thông tin quản lý với cơ quan quản lý sát hạch trực tiếp.
Mục 2
NGƯỜI DỰ SÁT HẠCH LÁI XE

ðiều 26. Hồ sơ ñể ñược dự sát hạch lái xe
1. ðối với người dự sát hạch lái xe lần ñầu
Sử dụng chung hồ sơ quy ñịnh tại ðiều 10 của Thông tư này và bổ sung:
a) Chứng chỉ nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá ñào tạo ñối với
người dự sát hạch lái xe hạng A4, B1, B2, C;
b) Danh sách ñề nghị sát hạch của cơ sở ñào tạo có tên của người dự sát
hạch.
2. ðối với người dự sát hạch nâng hạng giấy phép lái xe lên hạng B2, C, D,
E và các hạng F
Sử dụng chung hồ sơ quy ñịnh tại ðiều 10 của Thông tư này và bổ sung:
a) Chứng chỉ nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá ñào tạo nâng hạng;
b) Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp;
c) Danh sách ñề nghị sát hạch của cơ sở ñào tạo có tên của người dự sát
hạch.
3. ðối với người dự sát hạch lại do giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng
theo quy ñịnh, hồ sơ sát hạch lại bao gồm giấy tờ quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 10, hồ
sơ gốc và giấy phép lái xe. Trường hợp giấy phép lái xe quá hạn và không còn hồ
sơ gốc, hồ sơ sát hạch lại bao gồm giấy tờ quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 10, giấy phép
lái xe và ñơn trình báo mất hồ sơ gốc có xác nhận của cơ quan công an cấp xã.
4. ðối với người dự sát hạch lại do bị mất giấy phép lái xe, bị tước quyền sử
dụng giấy phép lái xe không thời hạn, bị thu hồi giấy phép lái xe, hồ sơ sát hạch lại
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bao gồm giấy tờ quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 10, hồ sơ gốc và ñơn trình báo mất giấy
phép lái xe có xác nhận của cơ quan công an cấp xã hoặc quyết ñịnh tước quyền sử
dụng giấy phép lái xe. Trường hợp mất giấy phép lái xe và mất hồ sơ gốc, hồ sơ sát
hạch lại bao gồm giấy tờ quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 10 và ñơn trình báo mất giấy
phép lái xe, mất hồ sơ gốc có xác nhận của cơ quan công an cấp xã.
ðiều 27. Bảo lưu kết quả sát hạch
Người dự sát hạch ñược quyền bảo lưu một lần ñối với nội dung sát hạch ñã
ñạt yêu cầu của kỳ sát hạch trước nếu muốn dự sát hạch phải bảo ñảm các ñiều
kiện quy ñịnh ñối với người học tại ðiều 8, khoản 1, khoản 2 ðiều 26 của Thông
tư này và phải có tên trong biên bản xác nhận vắng, trượt của hội ñồng sát hạch
hoặc tổ sát hạch kỳ trước.
Mục 3
QUY TRÌNH SÁT HẠCH LÁI XE

ðiều 28. Nội dung và quy trình sát hạch lái xe
1. Việc sát hạch ñể cấp giấy phép lái xe ô tô phải ñược thực hiện tại các
trung tâm sát hạch lái xe có ñủ ñiều kiện hoạt ñộng (sau ñây gọi là trung tâm sát
hạch).
2. Nội dung sát hạch cấp giấy phép lái xe theo quy ñịnh tại phần 2 Tiêu
chuẩn ngành số 22 TCN 286-01 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 4392/2001/QðBGTVT ngày 20 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
3. Việc tổ chức sát hạch lái xe ñược thực hiện như sau:
a) Sát hạch lý thuyết ñối với hạng A1: thực hiện trắc nghiệm trên giấy hoặc
trên máy vi tính;
b) Sát hạch lý thuyết ñối với các hạng A2, A3, A4, B1, B2, C, D, E và các
hạng F: thực hiện trên máy vi tính;
c) Sát hạch thực hành lái xe trong hình ñối với các hạng A1, A2, A3, A4 và
các hạng F: thực hiện tại trung tâm sát hạch hoặc sân sát hạch;
d) Sát hạch thực hành lái xe trong hình ñối với các hạng B1, B2, C, D, E:
thực hiện tại trung tâm sát hạch có thiết bị chấm ñiểm tự ñộng, không có sát hạch
viên ngồi trên xe sát hạch;
ñ) Sát hạch thực hành lái xe trên ñường giao thông công cộng: áp dụng ñối
với các hạng A3, A4, B1, B2, C, D, E và các hạng F.
4. Cục ðường bộ Việt Nam hướng dẫn cụ thể thực hiện việc sát hạch, cấp
giấy phép lái xe theo quy ñịnh.
ðiều 29. Chuẩn bị kỳ sát hạch
Ban quản lý sát hạch có các nhiệm vụ sau ñây:
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1. ðối với kỳ sát hạch lái xe hạng A1, A2
a) Tiếp nhận danh sách học sinh;
b) Kiểm tra hồ sơ và ñiều kiện người dự sát hạch theo quy ñịnh tại các ðiều
26, ðiều 27 của Thông tư này;
c) Trình Cục trưởng Cục ðường bộ Việt Nam hoặc Giám ñốc Sở Giao thông
vận tải duyệt và ra quyết ñịnh tổ chức kỳ sát hạch; thành lập tổ sát hạch, tổ giám
sát (nếu có).
2. ðối với kỳ sát hạch lái xe các hạng A3, A4, B1, B2, C, D, E và F
a) Tiếp nhận báo cáo ñề nghị tổ chức sát hạch lái xe kèm danh sách thí sinh
dự sát hạch (báo cáo 2) của cơ sở ñào tạo theo mẫu quy ñịnh tại các Phụ lục 23a và
23b. Báo cáo do cơ sở ñào tạo lập gửi cơ quan quản lý sát hạch cấp giấy phép lái
xe trước kỳ sát hạch ít nhất 07 ngày;
b) Kiểm tra hồ sơ và ñiều kiện người dự sát hạch ñể cấp giấy phép lái xe
hạng A3, A4, B1, B2, C, D, E và F theo quy ñịnh tại các ðiều 26, ðiều 27 của
Thông tư này và phải có tên trong danh sách học sinh (báo cáo 1) và danh sách thí
sinh dự sát hạch (báo cáo 2);
Người ñược giao nhiệm vụ kiểm tra, duyệt hồ sơ người dự sát hạch phối hợp
với cơ sở ñào tạo lập biên bản kiểm tra hồ sơ thí sinh theo mẫu quy ñịnh tại Phụ
lục 23c.
c) ðối với người dự sát hạch lại do giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử
dụng theo quy ñịnh, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn, bị thu
hồi giấy phép lái xe, cơ quan quản lý sát hạch thuộc Cục ðường bộ Việt Nam hoặc
Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm rà soát, lập danh sách thí sinh sát hạch lại
ñể cấp giấy phép lái xe theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 24;
d) Dự kiến lịch sát hạch và thông báo cho cơ sở ñào tạo và người dự sát
hạch lại;
ñ) Trình Cục trưởng Cục ðường bộ Việt Nam hoặc Giám ñốc Sở Giao thông
vận tải duyệt và ra quyết ñịnh tổ chức kỳ sát hạch lái xe; thành lập hội ñồng sát
hạch, tổ sát hạch và tổ giám sát (nếu có) theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 25a kèm
theo danh sách thí sinh ñược phép dự sát hạch, sát hạch lại ñể cấp giấy phép lái xe
các hạng theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 25b, 25c.
ðiều 30. Hội ñồng sát hạch
1. Hội ñồng sát hạch do Cục trưởng Cục ðường bộ Việt Nam hoặc Giám
ñốc Sở Giao thông vận tải thành lập.
a) Hội ñồng làm việc phải có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự, quyết ñịnh
theo ña số; trường hợp các thành viên trong hội ñồng có ý kiến ngang nhau thì thực
hiện theo kết luận của Chủ tịch hội ñồng;
b) Kết thúc kỳ sát hạch, hội ñồng sát hạch tự giải thể.
2. Thành phần của hội ñồng sát hạch
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a) Chủ tịch hội ñồng: ñại diện ban quản lý sát hạch hoặc người ñược Cục
trưởng Cục ðường bộ Việt Nam, Giám ñốc Sở Giao thông vận tải uỷ quyền;
b) Phó Chủ tịch hội ñồng: Thủ trưởng cơ sở ñào tạo lái xe;
c) Các Uỷ viên, gồm: Giám ñốc trung tâm sát hạch lái xe, tổ trưởng tổ sát
hạch và uỷ viên thư ký (uỷ viên thư ký là người của ban quản lý sát hạch thuộc
Cục ðường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải).
3. Nhiệm vụ của hội ñồng sát hạch:
a) Chỉ ñạo kiểm tra và yêu cầu hoàn thiện các ñiều kiện tổ chức kỳ sát hạch;
b) Phân công và sắp xếp kế hoạch thực hiện kỳ sát hạch;
c) Phổ biến, hướng dẫn các quy ñịnh, nội quy sát hạch, thông báo mức phí,
lệ phí sát hạch, cấp giấy phép lái xe và các quy ñịnh cần thiết cho các sát hạch viên
và người dự sát hạch;
d) Tổ chức kỳ sát hạch theo quy ñịnh;
ñ) Lập biên bản xử lý các vi phạm quy ñịnh sát hạch theo quyền hạn ñược
giao và báo cáo cơ quan có thẩm quyền;
e) Yêu cầu cơ sở ñào tạo và người dự sát hạch giải quyết bồi thường nếu ñể
xảy ra tai nạn (do lỗi thí sinh gây ra) trong quá trình sát hạch lái xe trong hình;
g) Tổng hợp kết quả kỳ sát hạch và ký xác nhận biên bản;
h) Gửi, lưu trữ các văn bản, tài liệu của kỳ sát hạch tại cơ sở ñào tạo, trung
tâm sát hạch lái xe và ban quản lý sát hạch.
ðiều 31. Tổ sát hạch
1. Tổ sát hạch do Cục trưởng Cục ðường bộ Việt Nam hoặc Giám ñốc Sở
Giao thông vận tải thành lập
a) Tổ sát hạch chịu sự chỉ ñạo trực tiếp của hội ñồng sát hạch. Tổ sát hạch
cấp giấy phép lái xe hạng A1, A2 chịu sự chỉ ñạo trực tiếp của ban quản lý sát
hạch;
b) Kết thúc kỳ sát hạch tổ sát hạch tự giải thể.
2. Thành viên của tổ sát hạch gồm tổ trưởng và các sát hạch viên là công
chức, viên chức của Cục ðường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải hoặc của các
cơ sở ñào tạo lái xe.
3. Tiêu chuẩn của sát hạch viên:
a) Có tư cách ñạo ñức tốt;
b) Trình ñộ văn hoá: tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;
c) ðã có giấy phép lái xe tương ứng với hạng xe sát hạch ít nhất 03 năm;
d) ðược tập huấn về nghiệp vụ sát hạch và ñược Cục trưởng Cục ðường bộ
Việt Nam cấp thẻ sát hạch viên.
4. Nhiệm vụ của tổ sát hạch
a) Kiểm tra phương tiện, trang thiết bị chấm ñiểm, sân sát hạch, phương án
bảo vệ ñể bảo ñảm an toàn trong quá trình sát hạch;
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b) Yêu cầu thí sinh chấp hành quy ñịnh và nội quy sát hạch; không ñể người
không có nhiệm vụ vào phòng sát hạch lý thuyết, sân sát hạch;
c) Sát hạch theo nội dung và quy trình quy ñịnh;
d) Lập biên bản, xử lý các trường hợp vi phạm nội quy trong phạm vi nhiệm
vụ, quyền hạn ñược giao hoặc báo cáo hội ñồng sát hạch;
ñ) Sát hạch, tổng hợp kết quả, ñánh giá kỳ sát hạch ñể báo cáo hội ñồng sát
hạch hoặc ban quản lý sát hạch (ñối với sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1,
A2);
e) Các sát hạch viên chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả sát hạch. Tổ
trưởng tổ sát hạch chịu trách nhiệm về kết quả chung của kỳ sát hạch;
g) Khi thi hành nhiệm vụ, sát hạch viên phải mặc ñồng phục theo quy ñịnh.
ðiều 32. Trình tự tổ chức sát hạch
1. Phổ biến nội quy và nội dung có liên quan của kỳ sát hạch
a) Trước khi tổ chức sát hạch, Chủ tịch hội ñồng sát hạch mời các thành viên
của hội ñồng, tổ sát hạch, tổ giám sát (nếu có) họp ñể phân công nhiệm vụ của
từng thành viên trong kỳ sát hạch;
b) Tổ chức khai mạc kỳ sát hạch ñể công bố quyết ñịnh tổ chức kỳ sát hạch,
phổ biến các nội dung có liên quan của kỳ sát hạch cho người dự sát hạch.
2. Sát hạch theo nội dung, quy trình sát hạch.
3. Kết thúc kỳ sát hạch
a) ðối với kỳ sát hạch lái xe hạng A3, A4, B1, B2, C, D, E và F, Chủ tịch
hội ñồng sát hạch mời các thành viên của hội ñồng, tổ sát hạch, tổ giám sát (nếu
có) họp ñể tổ trưởng sát hạch báo cáo kết quả sát hạch và thống nhất ký biên bản
tổng hợp kết quả kỳ sát hạch;
Chủ tịch hội ñồng sát hạch ký tên và ñóng dấu cơ quan vào biên bản tổng
hợp kết quả sát hạch lái xe của người dự sát hạch trúng tuyển theo mẫu quy ñịnh
tại Phụ lục 26 và lưu trữ toàn bộ hồ sơ, biên bản kết quả kỳ sát hạch theo quy ñịnh.
b) ðối với sát hạch lái xe mô tô hạng A1, A2: tổ trưởng sát hạch mời các
thành viên của tổ sát hạch, tổ giám sát (nếu có) họp thông qua kết quả sát hạch và
thống nhất ký biên bản tổng hợp kết quả kỳ sát hạch.
Trưởng ban quản lý sát hạch ký tên và ñóng dấu cơ quan xác nhận vào biên
bản tổng hợp kết quả sát hạch của người dự sát hạch trúng tuyển và lưu trữ toàn bộ
hồ sơ, biên bản kết quả kỳ sát hạch theo quy ñịnh.
ðiều 33. Giám sát kỳ sát hạch
1. Căn cứ tình hình thực tế, Cục ðường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải
tổ chức giám sát ñột xuất một số kỳ sát hạch.
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2. Cán bộ giám sát kỳ sát hạch là thanh tra viên giao thông ñường bộ thuộc
Cục ðường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải; có hiểu biết về công tác ñào tạo,
sát hạch lái xe, có phẩm chất ñạo ñức tốt, trung thực, khách quan. Số lượng cán bộ
giám sát ñối với kỳ sát hạch lái xe mô tô là 02 người, sát hạch lái xe ô tô là 03
người, trong ñó cử một người làm tổ trưởng.
3. Khi làm nhiệm vụ giám sát các kỳ sát hạch, người giám sát phải mặc
trang phục theo quy ñịnh.
4. Nhiệm vụ của tổ giám sát khi sát hạch lái xe tại các trung tâm sát hạch có
lắp thiết bị chấm ñiểm tự ñộng:
a) Giám sát việc thực hiện ñúng nội dung, quy trình sát hạch của hội ñồng
sát hạch, tổ sát hạch; bảo ñảm tính công khai, khách quan, minh bạch trong quá
trình sát hạch;
b) Giám sát việc kiểm tra nhận dạng người dự sát hạch trước khi vào phòng
sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành lái xe trong hình, trên ñường; người không
có nhiệm vụ không ñược vào phòng sát hạch lý thuyết;
c) Giám sát việc tổ chức sát hạch lái xe trên ñường: thực hiện ñúng ñoạn
ñường cho phép tổ chức sát hạch; theo dõi, thu nhận các thông tin liên quan ñến kỳ
sát hạch;
d) Cán bộ giám sát làm việc ñộc lập, không vào phòng sát hạch lý thuyết,
không lên xe sát hạch, không làm thay nhiệm vụ của sát hạch viên.
5. Nhiệm vụ của tổ giám sát khi sát hạch lái xe tại các trung tâm sát hạch
chưa lắp thiết bị chấm ñiểm tự ñộng:
Ngoài nhiệm vụ quy ñịnh tại ñiểm a, b, d khoản 4 ðiều này phải giám sát
việc chuẩn bị bộ ñề sát hạch lý thuyết ñúng quy ñịnh, không bị ñánh dấu.
6. Quyền hạn của tổ giám sát
a) Khi phát hiện sai phạm, ñề nghị hội ñồng sát hạch, tổ sát hạch xử lý kịp
thời, ñúng quy ñịnh;
b) Báo cáo Cục trưởng Cục ðường bộ Việt Nam hoặc Giám ñốc Sở Giao
thông vận tải ñể xem xét xử lý.
7. Kết thúc kỳ sát hạch, tổ trưởng tổ giám sát báo cáo bằng văn bản kết quả
giám sát với Cục trưởng Cục ðường bộ Việt Nam hoặc Giám ñốc Sở Giao thông
vận tải.
ðiều 34. Công nhận kết quả sát hạch
Ban quản lý sát hạch rà soát, tổng hợp kết quả, làm văn bản ñể Cục trưởng
Cục ðường bộ Việt Nam hoặc Giám ñốc Sở Giao thông vận tải ra quyết ñịnh công
nhận trúng tuyển kỳ sát hạch kèm theo danh sách thí sinh trúng tuyển ñược cấp
giấy phép lái xe theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 27a, 27b.
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ðiều 35. Lưu trữ hồ sơ kết quả sát hạch
1. Sau mỗi kỳ sát hạch, ban quản lý sát hạch chịu trách nhiệm lưu trữ hồ sơ
của kỳ sát hạch bao gồm:
a) Danh sách học sinh (báo cáo 1);
b) Danh sách thí sinh ñược phép dự sát hạch (báo cáo 2);
c) Biên bản kiểm tra hồ sơ thí sinh;
d) Quyết ñịnh tổ chức kỳ sát hạch lái xe;
ñ) Biên bản phân công nhiệm vụ của hội ñồng kỳ sát hạch lái xe;
e) Biên bản phân công nhiệm vụ của tổ sát hạch lái xe;
g) Biên bản tổng hợp kết quả kỳ sát hạch;
h) Danh sách thí sinh vắng, trượt kỳ sát hạch;
i) Quyết ñịnh công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch;
k) Danh sách thí sinh trúng tuyển ñược cấp giấy phép lái xe;
l) Các tài liệu khác có liên quan ñến kỳ sát hạch.
2. Cơ sở ñào tạo lưu trữ hồ sơ của kỳ sát hạch bao gồm:
a) Các tài liệu tại ñiểm a, b, c, d, g, h, i, k khoản 1 ðiều này;
b) Lưu trữ, bảo quản bài sát hạch lý thuyết và biên bản sát hạch thực hành
lái xe trong hình, trên ñường của thí sinh của từng kỳ sát hạch.
3. Trung tâm sát hạch lưu trữ hồ sơ của kỳ sát hạch bao gồm:
a) Các tài liệu tại ñiểm d, g khoản 1 ðiều này;
b) Danh sách, kết quả sát hạch lý thuyết;
c) Danh sách, kết quả sát hạch thực hành.
4. Người dự sát hạch: tự bảo quản hồ sơ lái xe.
5. Thời gian lưu trữ hồ sơ của ban quản lý sát hạch, cơ sở ñào tạo, trung tâm
sát hạch
a) Không thời hạn ñối với các tài liệu quy ñịnh tại ñiểm i, k khoản 1 ðiều
này;
b) 05 năm ñối với các tài liệu quy ñịnh tại ñiểm a, b, c, d, ñ, e, g, h, l khoản 1
ðiều này;
c) 02 năm ñối với các tài liệu còn lại.
Việc tiêu huỷ tài liệu hết thời hạn lưu trữ theo quy ñịnh hiện hành.
Chương IV
QUẢN LÝ, CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

ðiều 36. Cơ quan quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe
1. Cục ðường bộ Việt Nam ñược Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ quản
lý thống nhất về sát hạch, cấp giấy phép lái xe trong phạm vi toàn quốc.
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2. Phòng quản lý phương tiện và người lái thuộc Cục ðường bộ Việt Nam
thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ban quản lý sát hạch cấp Cục.
3. Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái
xe trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
4. Phòng quản lý phương tiện và người lái hoặc phòng quản lý vận tải,
phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải thực hiện chức năng, nhiệm
vụ của ban quản lý sát hạch cấp Sở.
ðiều 37. Nhiệm vụ của ban quản lý sát hạch cấp Cục
1. Nghiên cứu xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về sát hạch,
cấp giấy phép lái xe ñể Cục trưởng Cục ðường bộ Việt Nam trình cấp có thẩm
quyền ban hành; tham mưu cho Cục trưởng Cục ðường bộ Việt Nam trong việc
chỉ ñạo tổ chức thực hiện trong phạm vi cả nước.
2. Nghiên cứu hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý nghiệp vụ và các ấn chỉ
chuyên ngành phục vụ quản lý công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe, trình cấp có
thẩm quyền ký ban hành áp dụng thống nhất trong phạm vi cả nước.
3. Kiểm tra ñột xuất hoặc ñịnh kỳ các trung tâm sát hạch lái xe, bảo ñảm ñộ
chính xác của các thiết bị chấm ñiểm tự ñộng theo quy ñịnh, trường hợp cần thiết
có thể tạm dừng ñể khắc phục; kiểm tra các kỳ sát hạch tại trung tâm sát hạch, xử
lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền ñể xử lý các vi phạm theo quy ñịnh hiện
hành.
4. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiệp vụ tổ chức, quản lý
công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe; thiết lập hệ thống mạng thông tin kết nối
ban quản lý sát hạch cấp Cục với các trung tâm sát hạch, ban quản lý sát hạch cấp
Sở và các cơ sở ñào tạo lái xe.
5. Tham mưu cho Cục trưởng Cục ðường bộ Việt Nam
a) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ ñể các ñịa phương xây dựng trung
tâm sát hạch lái xe;
b) Chỉ ñạo về nghiệp vụ, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát hoạt ñộng, kiểm
chuẩn phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất của các trung tâm sát hạch lái xe
theo quy ñịnh;
c) Hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ ñối với ban quản lý sát hạch cấp Sở;
d) Xây dựng chương trình, kế hoạch ñào tạo, chỉ ñạo, tổ chức tập huấn, cấp
thẻ sát hạch viên cho ñội ngũ sát hạch viên trong cả nước và lưu trữ hồ sơ sát hạch
viên theo quy ñịnh; trực tiếp quản lý ñội ngũ sát hạch viên thuộc ban quản lý sát
hạch cấp Cục;
ñ) Tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe ñối với học viên học tại các cơ sở
ñào tạo lái xe ñược Bộ Giao thông vận tải giao.
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6. Tổ chức cấp và ñổi giấy phép lái xe cho người lái xe thuộc các cơ quan
Trung ương của ðảng, Nhà nước, ñoàn thể và các tổ chức quốc tế, ngoại giao có
trụ sở cơ quan tại Hà Nội.
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan ñến sát hạch, cấp giấy phép lái xe
do Cục trưởng Cục ðường bộ Việt Nam giao.
ðiều 38. Nhiệm vụ của ban quản lý sát hạch cấp Sở
1. Tham mưu cho Giám ñốc Sở Giao thông vận tải
a) Tổ chức thực hiện các quy ñịnh của Bộ Giao thông vận tải và hướng dẫn
của Cục ðường bộ Việt Nam về nghiệp vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe;
b) Xây dựng kế hoạch về nhu cầu ñào tạo, bồi dưỡng và trực tiếp quản lý,
lưu trữ hồ sơ của ñội ngũ sát hạch viên thuộc ban quản lý sát hạch cấp Sở;
c) Chỉ ñạo xây dựng, quản lý hoạt ñộng của trung tâm sát hạch thuộc ñịa
phương;
d) Triển khai nối mạng thông tin với trung tâm sát hạch, các cơ sở ñào tạo
tại ñịa phương và với Cục ðường bộ Việt Nam;
ñ) Tổ chức các kỳ sát hạch ñối với học viên học tại các cơ sở ñào tạo lái xe
do Sở quản lý; trường hợp việc sát hạch ñược tổ chức tại trung tâm sát hạch không
thuộc quyền quản lý trực tiếp thì ban quản lý sát hạch cấp Sở lựa chọn ñể có kế
hoạch tổ chức sát hạch phù hợp.
2. Tổ chức cấp và ñổi giấy phép lái xe cho người lái xe thuộc quản lý của ñịa
phương, trừ các ñối tượng quy ñịnh tại khoản 6 ðiều 37 Thông tư này.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan ñến sát hạch, cấp giấy phép lái xe
do Giám ñốc Sở Giao thông vận tải giao.
ðiều 39. Mẫu giấy phép lái xe
1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành mẫu giấy phép lái xe.
2. Cục ðường bộ Việt Nam in, phát hành, hướng dẫn và quản lý việc sử
dụng giấy phép lái xe trong phạm vi cả nước.
ðiều 40. Sử dụng và quản lý giấy phép lái xe
1. Người có giấy phép lái xe chỉ ñược lái loại xe quy ñịnh ñã ghi trong giấy
phép lái xe; trường hợp sử dụng giấy phép lái xe hạng A2 phải thực hiện theo quy
ñịnh của Thủ tướng Chính phủ.
2. Giấy phép lái xe phải ñược mang theo người khi lái xe.
3. Giấy phép lái xe có thể bị tước quyền sử dụng có thời hạn, không thời hạn
hoặc thu hồi theo quy ñịnh của pháp luật.
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4. Người có giấy phép lái xe hạng B1 muốn hành nghề lái xe và người có
nhu cầu nâng hạng giấy phép lái xe phải dự khoá ñào tạo và sát hạch ñể ñược cấp
giấy phép lái xe mới.
5. Người nước ngoài hoặc người Việt Nam cư trú ở nước ngoài có giấy phép
lái xe nước ngoài, nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam phải làm thủ tục ñổi sang giấy
phép lái xe tương ứng của Việt Nam. Trường hợp ñiều ước quốc tế về giấy phép lái
xe mà Việt Nam là thành viên có quy ñịnh khác thì áp dụng quy ñịnh của ñiều ước
quốc tế ñó.
6. Giấy phép lái xe hạng A1, A2 do ngành công an cấp trước ngày
01/8/1995, bằng lái xe và giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp còn giá
trị ñược tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trên giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe.
7. Người có giấy phép lái xe hạng C ñược cấp trước ngày 01/7/2009 ñang
ñiều khiển ôtô ñầu kéo kéo sơ mi rơ moóc ñược tiếp tục ñiều khiển loại xe này ñến
ngày 01/7/2010.
8. Giấy phép lái xe hạng D, E do ngành Giao thông vận tải cấp trước ngày
01/7/2009 cho người chưa ñủ tuổi theo quy ñịnh của Luật Giao thông ñường bộ
năm 2008 ñược tiếp tục ñổi giấy phép lái xe khi hết hạn.
9. Người có giấy phép lái xe hạng FD, FE do ngành Giao thông vận tải cấp
trước ngày 01/7/2009, nếu có nhu cầu ñiều khiển ôtô tải kéo rơ moóc hoặc ô tô ñầu
kéo kéo sơ mi rơ moóc ñược ñổi bổ sung hạng FC.
10. Người giả khai báo mất hoặc tẩy xoá, làm sai lệch các thông tin trên giấy
phép lái xe hoặc có hành vi cố tình gian dối khác, trong quá trình làm thủ tục ñổi
hoặc ñề nghị cấp lại giấy phép lái xe, khi kiểm tra phát hiện, cơ quan quản lý giấy
phép lái xe ra quyết ñịnh thu hồi giấy phép lái xe và hồ sơ gốc. Người có nhu cầu
ñược cấp lại giấy phép lái xe phải học lại theo chương trình và dự sát hạch ñể ñược
cấp giấy phép lái xe. Trường hợp phát hiện các vi phạm nghiêm trọng như sử dụng
giấy phép lái xe giả, thay ñổi các thông tin (như họ tên, hạng xe ñược lái...) thì
chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an ñiều tra, xử lý.
ðiều 41. Di chuyển quản lý giấy phép lái xe
1. Người có giấy phép lái xe khi chuyển nơi cư trú từ tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương này ñến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, nếu có nhu
cầu phải có giấy ñề nghị di chuyển quản lý giấy phép lái xe ñể cơ quan ñang quản
lý giấy phép lái xe cấp giấy di chuyển; cơ quan quản lý giấy phép lái xe nơi người
lái xe chuyển ñến làm thủ tục ghi nhận ñể theo dõi, quản lý và ñổi lại giấy phép lái
xe khi hết hạn. Giấy phép lái xe chuyển ñến ñược tiếp tục sử dụng trong thời hạn
quy ñịnh.
Giấy di chuyển quản lý giấy phép lái xe cơ giới ñường bộ có thời hạn 06
tháng kể từ ngày ký; nếu quá thời hạn trên người lái xe có ñơn ñề nghị ñể cơ quan
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ñang quản lý giấy phép lái xe cấp lại giấy di chuyển. Khi tiếp nhận giấy phép lái xe
di chuyển ñến, nếu thấy có nghi vấn, cơ quan quản lý giấy phép lái xe nơi tiếp
nhận phối hợp với nơi cấp giấy di chuyển ñể xác minh tính xác thực của hồ sơ
chuyển ñến. Giấy di chuyển quản lý giấy phép lái xe cơ giới ñường bộ theo mẫu
quy ñịnh tại Phụ lục 28.
2. Người có giấy phép lái xe nâng hạng tại nơi không quản lý giấy phép lái
xe trước khi nâng hạng phải ñược cấp giấy di chuyển về cơ quan ñang quản lý
hạng giấy phép lái xe trước khi nâng hạng ñể tiếp tục quản lý.
ðiều 42. Cấp mới giấy phép lái xe
1. Căn cứ quyết ñịnh công nhận trúng tuyển, Cục trưởng Cục ðường bộ Việt
Nam, Giám ñốc Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép lái xe cho người trúng tuyển.
2. Khi cấp giấy phép lái xe nâng hạng, cơ quan quản lý sát hạch cắt góc giấy
phép lái xe cũ và giao cho người lái xe bảo quản.
3. Thời gian cấp giấy phép lái xe chậm nhất không quá 10 ngày làm việc sau
khi có quyết ñịnh trúng tuyển. Trước khi trả giấy phép lái xe cho người trúng
tuyển, cơ quan quản lý sát hạch phải ghi số giấy phép lái xe vào biên bản tổng hợp
kết quả sát hạch lái xe.
ðiều 43. Cấp lại giấy phép lái xe
1. Người có giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng, nhưng không còn hồ sơ
gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, ñược lập lại hồ sơ lái xe. Hồ
sơ lái xe lập lại gồm: ñơn xin ñổi, tờ khai nguyên nhân mất hồ sơ gốc ñược cơ
quan công an cấp xã xác nhận, bản sao giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng
nhận sức khỏe, ñược cơ quan quản lý cấp, ñổi giấy phép lái xe xác nhận và ñóng
dấu, ghi rõ ñược lập lại lần thứ mấy vào góc trên bên phải ñơn xin ñổi giấy phép
lái xe và trả cho người lái xe tự bảo quản.
2. Người có giấy phép lái xe ñã hết hạn sử dụng:
a) Quá từ một tháng trở lên nhưng chưa quá 06 tháng kể từ ngày hết hạn, có
ñủ hồ sơ gốc, ñược dự sát hạch lại lý thuyết ñể ñược cấp lại giấy phép lái xe;
b) Quá từ 06 tháng trở lên kể từ ngày hết hạn, có ñủ hồ sơ gốc, ñược dự sát
hạch lại cả lý thuyết và thực hành lái xe ñể ñược cấp lại giấy phép lái xe;
c) Không còn hồ sơ gốc nhưng có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát
hạch, ñược dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành ñể ñược cấp lại giấy phép lái
xe và lập lại hồ sơ lái xe.
3. Người có giấy phép lái xe bị mất:
a) Còn thời hạn sử dụng và còn hồ sơ gốc, nếu bị mất trong các trường hợp
thiên tai như bão lụt, ñộng ñất hoặc bị hoả hoạn, có xác nhận của chính quyền ñịa
phương; bị cướp, trấn lột, mất trộm có xác nhận rõ vụ việc của cơ quan công an, cơ
quan quản lý giấy phép lái xe không phát hiện ñang bị các cơ quan có thẩm quyền
thu giữ, xử lý thì ñược xét cấp lại giấy phép lái xe. Ngoài các trường hợp bị mất
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trên, nếu không phát hiện ñang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02
tháng kể từ ngày nộp ñủ hồ sơ hợp lệ theo quy ñịnh, ñược dự sát hạch lại lý thuyết
ñể ñược cấp lại giấy phép lái xe;
b) Còn thời hạn sử dụng nhưng không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của
cơ quan quản lý sát hạch, không phát hiện ñang bị các cơ quan có thẩm quyền thu
giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp ñủ hồ sơ hợp lệ theo quy ñịnh, ñược dự sát
hạch lại cả lý thuyết và thực hành ñể ñược cấp lại giấy phép lái xe;
c) Quá thời hạn sử dụng và còn hồ sơ gốc, nếu không phát hiện ñang bị các
cơ quan có thẩm quyền thu giữ, sau 02 tháng kể từ ngày nộp ñủ hồ sơ hợp lệ theo
quy ñịnh, ñược dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành ñể ñược cấp lại giấy phép
lái xe;
d) Quá thời hạn sử dụng và không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ
quan quản lý sát hạch, nếu không phát hiện ñang bị các cơ quan có thẩm quyền thu
giữ, xử lý, sau 12 tháng kể từ ngày nộp ñủ hồ sơ hợp lệ theo quy ñịnh, ñược dự sát
hạch lại cả lý thuyết và thực hành ñể ñược cấp lại giấy phép lái xe.
4. Người bị thu hồi, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn, sau
thời hạn 01 năm kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ra quyết ñịnh thu hồi (hoặc
tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn), nếu có nhu cầu, ñược dự học
lại Luật Giao thông ñường bộ, ñạo ñức người lái xe, ñược kiểm tra và có chứng
nhận của cơ sở ñào tạo ñã hoàn thành nội dung học và nộp ñủ hồ sơ hợp lệ theo
quy ñịnh thì ñược dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành ñể ñược cấp lại giấy
phép lái xe.
5. Ngày trúng tuyển ghi tại mặt sau giấy phép lái xe cấp lại (phục hồi) ñược
tính theo ngày trúng tuyển của giấy phép lái xe cũ.
6. Thời gian cấp lại giấy phép lái xe thực hiện như ñối với cấp mới. Khi cấp
lại giấy phép lái xe, cơ quan quản lý cấp giấy phép lái xe phải cắt góc giấy phép lái
xe cũ (nếu có).
7. Người dự sát hạch lại có nhu cầu ôn tập, ñăng ký với các cơ sở ñào tạo lái
xe do Sở quản lý ñể ñược hướng dẫn ôn tập, phải nộp phí ôn tập theo quy ñịnh của
Bộ Tài chính, không phải học lại theo chương trình ñào tạo.
8. Việc tổ chức sát hạch lại ñể cấp giấy phép lái xe do cơ quan trực tiếp quản
lý giấy phép lái xe thực hiện
a) Ban quản lý sát hạch rà soát, kiểm tra các ñiều kiện theo quy ñịnh, lập
danh sách thí sinh sát hạch lại theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 24 trình Cục trưởng
Cục ðường bộ Việt Nam hoặc Giám ñốc Sở Giao thông vận tải ra quyết ñịnh tổ
chức kỳ sát hạch lái xe;
b) Trường hợp chưa có kỳ sát hạch lái xe ô tô phù hợp, có thể thành lập hội
ñồng sát hạch theo quy ñịnh cho các ñối tượng này, thành phần hội ñồng không có
cơ sở ñào tạo;
c) ðối với các ñịa phương chưa có trung tâm sát hạch, nếu chỉ sát hạch lại
phần lý thuyết thì có thể tổ chức sát hạch tại ñịa phương;
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d) ðối với các ñịa phương chưa có trung tâm sát hạch, nếu sát hạch lại cả lý
thuyết và thực hành thì tổ chức sát hạch tại trung tâm sát hạch của ñịa phương
khác.
ðiều 44. ðổi giấy phép lái xe
1. Trong thời hạn 60 ngày trước khi giấy phép lái xe hết hạn, người có nhu
cầu tiếp tục sử dụng giấy phép lái xe làm ñơn ñề nghị ñổi kèm theo giấy chứng
nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy ñịnh, gửi ñến cơ quan
quản lý giấy phép lái xe ñể ñược xét cấp lại giấy phép lái xe.
2. Người có giấy phép lái xe ñã hết hạn nhưng chưa quá 30 ngày kể từ ngày
hết hạn, người có giấy phép lái xe bị hỏng, có ñủ hồ sơ gốc thì ñược xét ñổi giấy
phép lái xe.
3. Người có giấy phép lái xe hạng E ñủ 55 tuổi ñối với nam và 50 tuổi ñối
với nữ, có nhu cầu tiếp tục lái xe, nếu ñủ sức khoẻ theo quy ñịnh, ñược xét cấp lại
giấy phép lái xe từ hạng D trở xuống.
4. Trường hợp năm sinh, tên ñệm ghi trên giấy phép lái xe có sai lệch với
năm sinh, tên ñệm ghi trên giấy chứng minh nhân dân thì cơ quan quản lý giấy
phép lái xe làm thủ tục cấp lại giấy phép lái xe mới phù hợp với năm sinh, tên ñệm
ghi trong giấy chứng minh nhân dân.
5. ðối tượng ñược ñổi giấy phép lái xe
a) Người Việt Nam, người nước ngoài ñược ñào tạo, sát hạch cấp giấy phép
lái xe tại Việt Nam khi hết thời hạn sử dụng;
b) Người Việt Nam, người nước ngoài ñịnh cư lâu dài ở Việt Nam ñã có
giấy phép lái xe Việt Nam ñổi từ giấy phép lái xe nước ngoài, khi hết hạn nếu có
nhu cầu;
c) Người có giấy phép lái xe quân sự còn thời hạn sử dụng khi ra quân (phục
viên, xuất ngũ, chuyển ngành, thôi việc, nghỉ hưu...), nếu có nhu cầu ñược ñổi giấy
phép lái xe;
d) Cán bộ, chiến sĩ công an có giấy phép lái xe do ngành công an cấp sau
ngày 31/7/1995 còn thời hạn sử dụng, khi ra khỏi ngành (chuyển công tác, nghỉ
hưu, thôi việc ...), nếu có nhu cầu ñược ñổi giấy phép lái xe;
ñ) Người có giấy phép lái xe mô tô của ngành giao thông vận tải hoặc giấy
phép lái xe mô tô do ngành công an cấp trước 31/7/1995 bị hỏng có nhu cầu ñổi,
nếu còn hồ sơ gốc, có tên trong sổ lưu ñược xét cấp laị giấy phép lái xe mới;
e) Người nước ngoài cư trú, làm việc, học tập tại Việt Nam với thời gian từ
03 tháng trở lên, có giấy phép lái xe Quốc tế hay Quốc gia còn thời hạn sử dụng,
nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam ñược xét làm thủ tục ñổi sang giấy phép lái xe
tương ứng của Việt Nam;
g) Khách du lịch nước ngoài lái xe ñăng ký nước ngoài vào Việt Nam, có
giấy phép lái xe Quốc tế hay Quốc gia còn thời hạn sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe
ở Việt Nam ñược xét ñổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam;
h) Người Việt Nam (mang quốc tịch Việt Nam) trong thời gian cư trú, học
tập, làm việc ở nước ngoài ñược nước ngoài cấp giấy phép lái xe Quốc tế hoặc
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Quốc gia, còn thời hạn sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam ñược xét ñổi
sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam.
6. Không ñổi giấy phép lái xe ñối với các trường hợp sau:
a) Giấy phép lái xe tạm thời của nước ngoài; giấy phép lái xe của nước
ngoài, quân sự, công an quá thời hạn sử dụng theo quy ñịnh; có biểu hiện tẩy xóa,
rách nát không còn ñủ các yếu tố cần thiết ñể ñổi giấy phép lái xe hoặc có sự khác
biệt về nhận dạng;
b) Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp nhưng không có trong
bảng kê danh sách cấp giấp phép lái xe (sổ quản lý);
c) Quyết ñịnh ra quân tính ñến ngày làm thủ tục ñổi quá thời hạn 06 tháng
ñối với giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp.
7. Thời hạn sử dụng và hạng xe ñược phép ñiều khiển
a) Thời hạn sử dụng giấy phép lái xe Việt Nam ñổi cho người nước ngoài
phù hợp với thời hạn sử dụng giấy phép lái xe nước ngoài nhưng không vượt quá
thời hạn quy ñịnh của giấy phép lái xe Việt Nam;
b) Thời hạn sử dụng giấy phép lái xe Việt Nam ñổi cho khách du lịch nước
ngoài lái xe ñăng ký nước ngoài vào Việt Nam phù hợp với thời gian du lịch ở Việt
Nam (từ khi nhập cảnh ñến khi xuất cảnh) nhưng không vượt quá thời hạn quy
ñịnh của giấy phép lái xe Việt Nam;
ðối với khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam chưa có ñiều kiện
xuất trình hộ chiếu và giấy phép lái xe nước ngoài, khi ñổi giấy phép lái xe có thể
căn cứ vào danh sách xuất nhập cảnh của Bộ Công an và bản dịch giấy phép lái xe
(kèm theo bản photocopy giấy phép lái xe nước ngoài), làm sẵn giấy phép lái xe
cho số người ñăng ký. Giấy phép lái xe chỉ ñược cấp cho những người thực sự vào
Việt Nam sau khi ñối chiếu giấy phép lái xe nước ngoài và hộ chiếu;
c) Giấy phép lái xe Quốc tế hay Quốc gia cấp cho người ñổi ñược ñiều khiển
nhiều hạng xe khác nhau ñược ñổi sang giấy phép lái xe ñể ñiều khiển các hạng xe
tương ứng của Việt Nam;
d) Giấy phép lái xe quân sự có hiệu lực ñược phép lái nhiều hạng xe khác
nhau ñược ñổi sang giấy phép lái xe ngành giao thông vận tải có hiệu lực lái các
hạng xe tương ứng.
8. Giấy phép lái xe ñược ñổi chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận ñủ
hồ sơ hợp lệ. Khi ñổi giấy phép lái xe, cơ quan quản lý cấp giấy phép lái xe cắt góc
giấy phép lái xe cũ (trừ giấy phép lái xe do nước ngoài cấp).
ðiều 45. Hồ sơ ñổi giấy phép lái xe
1. Hồ sơ ñổi giấy phép lái xe ñối với giấy phép lái xe do ngành giao thông
vận tải cấp gồm:
a) ðơn ñề nghị ñổi giấy phép lái xe theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 29;
b) Hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe ñề nghị ñổi;
c) Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy
ñịnh;
d) Bản photocopy giấy phép lái xe sắp hết hạn;
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ñ) 03 ảnh màu cỡ 3x4 cm kiểu chứng minh nhân dân.
Khi ñến nộp hồ sơ, người ñổi giấy phép lái xe xuất trình giấy phép lái xe,
giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu ñể ñối chiếu.
2. Hồ sơ ñổi giấy phép lái xe ñối với giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc
phòng cấp
a) ðơn ñề nghị ñổi giấy phép lái xe theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 29;
b) Quyết ñịnh ra quân trong thời hạn không quá 06 tháng tính từ ngày Thủ
trưởng cấp trung ñoàn trở lên ký;
c) Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy
ñịnh;
d) Giấy phép lái xe quân sự còn thời hạn sử dụng (bản gốc);
ñ) Giấy giới thiệu của Cục Xe - Máy hoặc chủ nhiệm ngành xe máy cấp
quân khu, quân ñoàn, quân chủng, binh chủng và tương ñương;
e) 03 ảnh màu cỡ 3x4 cm kiểu giấy chứng minh nhân dân.
Khi ñến nộp hồ sơ, người ñổi giấy phép lái xe xuất trình sổ hộ khẩu hoặc
giấy chứng minh nhân dân ñể ñối chiếu.
Hồ sơ ñổi giấy phép lái xe quân sự là hồ sơ lái xe gồm các tài liệu ghi ở các
ñiểm a, b, c, ñ khoản 2 ðiều này và giấy phép lái xe quân sự ñã ñược cắt góc, giao
cho người lái xe tự bảo quản.
3. Hồ sơ ñổi giấy phép lái xe ñối với giấy phép lái xe do ngành công an cấp
sau ngày 31/7/1995
a) ðơn ñề nghị ñổi giấy phép lái xe theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 29;
b) Quyết ñịnh ra khỏi ngành (chuyển công tác, nghỉ hưu, thôi việc ...) của
cấp có thẩm quyền;
c) Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy
ñịnh;
d) Giấy phép lái xe của ngành công an cấp còn thời hạn sử dụng (bản gốc);
ñ) Giấy giới thiệu của cơ quan cấp giấy phép lái xe của ngành công an;
e) 03 ảnh màu cỡ 3x4 cm kiểu chứng minh nhân dân.
Khi ñến nộp hồ sơ, người ñổi giấy phép lái xe xuất trình giấy chứng minh
nhân dân hoặc hộ chiếu ñể ñối chiếu.
Hồ sơ ñổi giấy phép lái xe công an là hồ sơ lái xe, gồm tài liệu ghi ở các
ñiểm a, b, c, ñ khoản 3 ðiều này và giấy phép lái xe công an ñã ñược cắt góc, giao
cho người lái xe tự bảo quản.
4. Hồ sơ ñổi giấy phép lái xe ñối với giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của
nước ngoài
a) ðơn ñề nghị ñổi giấy phép lái xe cơ giới ñường bộ (ñối với người nước
ngoài theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 30; ñối với người Việt Nam theo mẫu quy
ñịnh tại Phụ lục 29) có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc chính quyền ñịa
phương;
b) Bản photocopy giấy phép lái xe nước ngoài;
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c) Bản dịch giấy phép lái xe nước ngoài ra tiếng Việt ñược bảo chứng chất
lượng dịch thuật của cơ quan công chứng hoặc ðại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt
Nam mà người dịch làm việc, ñóng dấu giáp lai với bản photocopy giấy phép lái
xe; trường hợp phát hiện có nghi vấn, cơ quan cấp ñổi giấy phép lái xe có văn bản
ñề nghị ðại sứ quán, Lãnh sự quán của quốc gia cấp giấy phép lái xe tại Việt Nam
xác minh;
d) Bản photocopy hộ chiếu gồm phần số hộ chiếu, họ tên và ảnh người ñược
cấp, thời hạn sử dụng và trang thị thực nhập cảnh vào Việt Nam hoặc bản
photocopy giấy chứng minh nhân dân, chứng minh thư ngoại giao hoặc công vụ do
Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp. ðối tượng thuộc cơ quan ñại diện ngoại giao, các cơ
quan ñại diện của tổ chức quốc tế ñược hưởng ưu ñãi miễn trừ phải có thêm giấy
giới thiệu của Bộ Ngoại giao;
ñ) 03 ảnh màu cỡ 3x4 cm kiểu giấy chứng minh nhân dân.
Khi nộp hồ sơ, người ñổi giấy phép lái xe phải xuất trình hộ chiếu hoặc giấy
chứng minh nhân dân (chứng minh thư ngoại giao, công vụ do Bộ Ngoại giao Việt
Nam cấp) và giấy phép lái xe nước ngoài ñể ñối chiếu.
Hồ sơ ñổi giấy phép lái xe lập thành 02 bộ, gồm giấy tờ tại các ñiểm a, b, c,
d khoản 4 ðiều này; 01 bộ lưu trữ tại cơ quan quản lý giấy phép lái xe; 01 bộ giao
cho người lái xe tự bảo quản kèm theo giấy phép lái xe nước ngoài.
Phần IV
ðÀO TẠO, SÁT HẠCH
ðỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ðẶC THÙ

ðiều 46. ðào tạo lái xe
1. ðào tạo ñối với người khuyết tật ñiều khiển xe mô tô ba bánh dùng cho
người khuyết tật ñể cấp giấy phép lái xe hạng A1
a) Người học có thể tự học lý thuyết và thực hành; trường hợp có nhu cầu
học tập trung ñăng ký với cơ sở ñào tạo ñể ñược học theo nội dung, chương trình
quy ñịnh;
b) Cơ sở ñào tạo miễn toàn bộ hoặc giảm học phí cho người học.
2. ðào tạo lái xe mô tô hạng A1 ñối với ñồng bào dân tộc có trình ñộ văn
hóa quá thấp.
Sở Giao thông vận tải xây dựng, báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ñể ñược
chấp thuận về ñiều kiện, hình thức ñào tạo phù hợp ñiều kiện thực tế ñịa phương.
ðiều 47. Sát hạch lái xe
Việc sát hạch ñể cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho người khuyết tật,
ñồng bào dân tộc có trình ñộ văn hoá quá thấp do Sở Giao thông vận tải căn cứ nội
dung và quy trình sát hạch ñã ñược ban hành, xây dựng nội dung và phương án tổ
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chức sát hạch phù hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương xem xét, quyết ñịnh.
Phần V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

ðiều 48. Báo cáo về công tác ñào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe
1. Hàng năm, vào tháng 01 và tháng 7, Sở Giao thông vận tải sơ kết, tổng
kết công tác ñào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe của ñịa phương, gửi báo cáo về
Cục ðường bộ Việt Nam ñể tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông vận tải.
2. Hàng tháng (trước ngày 05 của tháng sau), các Sở Giao thông vận tải thực
hiện báo cáo tổng hợp cấp, ñổi giấy phép lái xe về Cục ðường bộ Việt Nam ñể
tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông vận tải theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 31.
ðiều 49. Kiểm tra, thanh tra
1. Cục ðường bộ Việt Nam thực hiện kiểm tra công tác ñào tạo, sát hạch,
cấp giấy phép lái xe, xử lý vi phạm theo quy ñịnh.
2. Thanh tra Bộ Giao thông vận tải chủ trì tổ chức thanh tra công tác ñào tạo,
sát hạch, cấp giấy phép lái xe.
3. Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan, căn cứ chức
năng nhiệm vụ ñược giao, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát công tác ñào tạo,
sát hạch lái xe ñối với các cơ sở ñào tạo, trung tâm sát hạch do Sở quản lý, xử lý vi
phạm theo quy ñịnh.
4. Việc kiểm tra, thanh tra công tác ñào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe
phải theo quy ñịnh của pháp luật về kiểm tra, thanh tra.
ðiều 50. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế
các Quyết ñịnh số 54/2007/Qð-BGTVT ngày 07/11/2007 “Ban hành Quy chế
quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới ñường bộ”, số 55/2007/Qð-BGTVT
ngày 07/11/2007 “Ban hành Quy chế quản lý ñào tạo lái xe cơ giới ñường bộ”, số
56/2007/Qð-BGTVT ngày 07/11/2007 “Ban hành Chương trình ñào tạo lái xe cơ
giới ñường bộ”, số 05/2008/Qð-BGTVT ngày 20/3/2008 “Bổ sung một số nội
dung trong ñào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cho người tàn tật” của Bộ
trưởng Bộ Giao thông vận tải.
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2. Cơ sở ñào tạo lái xe ñược thành lập trước khi Thông tư này có hiệu lực thi
hành phải bảo ñảm diện tích tối thiểu của sân tập lái quy ñịnh tại khoản 14 ðiều 5
của Thông tư này chậm nhất sau 03 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi
hành.
ðiều 51. Trách nhiệm thi hành
1. Cục ðường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.
2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục
trưởng Cục ðường bộ Việt Nam, Giám ñốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
BỘ TRƯỞNG
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