
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Số:        /SGTVT-QLVT,PT&NL 
V/v triển khai thực hiện Thông tư 

của Bộ Giao thông vận tải. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Phú Thọ, ngày         tháng 02 năm 2021. 

 

 

Kính gửi:  

      - Các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ; 

      - Các trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. 
 

     

Thông tư số 37/2020/TT-BGTVT ngày 28/12/2020 của Bộ Giao thông vận 

tải ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị phục vụ quản lý đào tạo 

lái xe, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021; Thông tư số 01/2021/TT-

BGTVT ngày 27/01/2021 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 

điều Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và 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. 
 

Sở Giao thông vận tải Phú Thọ đăng tải nội dung của Thông tư số 

37/2020/TT-BGTVT và Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT trên trang thông tin 

điện tử của Sở tại địa chỉ: https://sogtvt.phutho.gov.vn/ 
 

Để thực hiện tốt các nội dung của Thông tư số 37/2020/TT-BGTVT và 

Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT, Sở Giao thông vận tải Phú Thọ đề nghị: 
 

1. Đài phát thanh truyền hình Phú Thọ, Báo Phú Thọ tuyên truyền phổ biến 

nội dung Thông tư số 37/2020/TT-BGTVT và Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT 

đến tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện. 

2. Các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trên 

địa bàn tỉnh tải nội dung Thông tư số 37/2020/TT-BGTVT và Thông tư số 

01/2021/TT-BGTVT trên trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải Phú 

Thọ để nghiên cứu, triển khai thực hiện. 
 

Đề nghị các Quý cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp và tổ chức thực hiện./. 
 
 

 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Đài PT-TH Phú Thọ (phối hợp); 

- Báo Phú Thọ(phối hợp); 

- Trang thông tin điện tử Sở (đưa tin); 

- Lưu: VT, QLVT-PT&NL(N-15b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Trịnh Văn Trung 

https://sogtvt.phutho.gov.vn/
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