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KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác đào tạo lái xe 

cơ giới đường bộ tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Phú Thọ 

 

Thực hiện Quyết định số 846/QĐ-SGTVT ngày 13/9/2022 của Giám đốc 

Sở Giao thông vận tải (GTVT) Phú Thọ về Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật trong công tác đào tạo lái xe cơ giới đường bộ tại Trung tâm 

Đào tạo và Sát hạch lái xe Phú Thọ, từ ngày 03/10/2022 đến ngày 27/10/2022, 

Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra công tác đào tạo lái xe ô tô tại Trung tâm 

Đào tạo và Sát hạch lái xe Phú Thọ (sau đây gọi tắt là Trung tâm).  

Xét báo cáo kết quả thanh tra số 09/BC-ĐTT ngày 02/11/2022 của Trưởng 

đoàn thanh tra, Sở GTVT Phú Thọ kết luận thanh tra như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

- Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Phú Thọ là đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở GTVT Phú Thọ, có địa chỉ tại: lô số 8, Khu Công nghiệp Thụy Vân, 

thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, số điện thoại liên hệ: 02103.857.155. 

- Tổ chức bộ máy của Trung tâm bao gồm: Lãnh đạo (01 Giám đốc, 01 Phó 

Giám đốc); 03 phòng nghiệp vụ chuyên môn (Tổ chức - Hành chính; Kế hoạch - 

Tổng hợp; Quản lý đào tạo lái xe) và 01 Tổ giáo viên dạy thực hành lái xe. 

- Cơ sở pháp lý về hoạt động đào tạo lái xe cơ giới đường bộ của Trung 

tâm bao gồm: 

+ Quyết định số 861/QĐ-UB ngày 19/3/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Phú Thọ về việc thành lập Trung tâm sát hạch lái xe Phú Thọ trực thuộc Sở 

GTVT Phú Thọ; Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 15/9/2005 về việc bổ 

sung nhiệm vụ đào tạo lái xe cơ giới đường bộ cho Trung tâm sát hạch lái xe 

Phú Thọ; 

+ Giấy phép đào tạo lái xe số 226/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 

29/01/2021 của Sở GTVT Phú Thọ cấp cho Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe 

Phú Thọ (được phép đào tạo hạng: B1, B2, C, D, E; lưu lượng đào tạo: không 

quá 1.000 học viên); 

+ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số 1664/2009/GCNĐKDN 

do Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Phú Thọ cấp ngày 30/11/2009. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH 

1. Việc chấp hành các tiêu chuẩn theo quy định về cơ sở vật chất, trang 

thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập của cơ sở đào tạo lái xe ô tô 
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1.1. Kiểm tra hệ thống phòng học chuyên môn 

Trung tâm có 02 phòng học Pháp luật giao thông đường bộ, 01 phòng học 

cấu tạo sửa chữa thông thường, 02 phòng học kỹ thuật lái xe, 01 phòng học 

nghiệp vụ vận tải, 01 xưởng thực hành sửa chữa ô tô, 01 hội trường, 01 phòng 

học pháp luật giao thông đường bộ trên máy tính. Các phòng học có diện tích từ 

52m2 đến 80m2, riêng phòng hội trường có diện tích 250m2. Các phòng được 

lắp đặt các trang thiết như: bàn, ghế, màn hình, máy chiếu, máy tính, đèn điện, 

quạt, tranh vẽ hệ thống báo hiệu đường bộ, sa hình, mô hình cắt bổ động cơ, hệ 

thống truyền lực, xe tập số nguội, công cụ, dụng cụ phục vụ việc sửa chữa 

phương tiện, hình vẽ, tranh ảnh… để phục vụ công tác giảng dạy theo quy định. 

Trung tâm đã lắp đặt thiết bị nhận dạng và theo dõi thời gian học lý thuyết. Tại 

thời điểm kiểm tra thiết bị hoạt động tốt. 

* Kết quả kiểm tra cho thấy, Trung tâm có hệ thống phòng học phục vụ 

công tác giảng dạy lái xe đảm bảo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu đào tạo lái 

xe ô tô. 

1.2. Kiểm tra xe ô tô tập lái  

a) Theo báo cáo của Trung tâm, số xe tham gia đào tạo lái xe là 60 xe, phân 

chia theo các hạng đào tạo như sau: 

- Hạng B có 48 xe (12 xe hợp đồng, 36 xe thuộc sở hữu của Trung tâm). 

Trong đó có 12 xe số tự động (08 xe hợp đồng, 04 xe thuộc sở hữu của Trung 

tâm), 36 xe tải (04 xe hợp đồng, 32 xe thuộc sở hữu của Trung tâm). 

- Hạng C có 08 xe (thuộc sở hữu của Trung tâm); 

- Hạng D có 02 xe (thuộc sở hữu của Trung tâm); 

- Hạng E có 02 xe (thuộc sở hữu của Trung tâm). 

b) Kiểm tra thực tế tại Trung tâm, kết quả như sau: 

- Trung tâm có tổng số 60 xe ô tô phục vụ công tác đào tạo lái xe (đúng 

theo báo cáo). Tại thời điểm kiểm tra, có 53 xe đang sử dụng để giảng dạy, tình 

trạng hoạt động tốt; 07 xe đang trong tình trạng bảo dưỡng, sửa chữa thuộc 

nhóm xe đào tạo hạng B. Có 60/60 xe (tỷ lệ 100%) được lắp đặt các trang thiết 

bị: phanh phụ, thông tin niêm yết dán 02 bên cách cửa, biển xe tập lái, khung 

mui che nắng, mưa, ghế ngồi cho học viên được lắp đặt chắc chắn trên thùng xe 

(đối với xe tải thùng). Trung tâm hiện đã lắp đặt hệ thống thông tin DAT đối với 

27 xe phục vụ cho học viên học thực hành đi trên đường và trong hình.  

c) Kiểm tra hồ sơ xe ô tô tập lái 

- Tại thời điểm kiểm tra cho thấy, 60/60 xe ô tô tập lái có giấy chứng nhận 

đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, 

giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự, giấy phép xe tập lái; các xe ô tô 

hợp đồng có hợp đồng thuê xe, các giấy tờ xe còn hiệu lực. 
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- Trung tâm có 12 xe hợp đồng dùng để tập lái hạng B. Tỷ lệ của xe hợp 

đồng so với xe thuộc sở hữu của Trung tâm đối với các xe tập lái hạng B là 

12/36 = 33,3%. 

* Kết quả kiểm tra cho thấy, xe ô tô tập lái của Trung tâm được kiểm tra có 

đủ tiêu chuẩn để dạy lái bảo đảm quy định.  

1.3. Kiểm tra hồ sơ giáo viên dạy lái xe ô tô 

Tại thời điểm kiểm tra, Trung tâm có 60 giáo viên dạy lái xe (danh sách 

giáo viên kèm theo Báo cáo số 218/BC-TT ngày 27/9/2022 của Trung tâm gửi 

Đoàn Thanh tra) gồm: 14 giáo viên dạy thực hành kiêm dạy lý thuyết, 46 giáo 

viên dạy thực hành lái xe. 

Kiểm tra hồ sơ giáo viên: hồ sơ giáo viên có bản sao công chứng (bằng tốt 

nghiệp thạc sỹ, đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học chuyên nghiệp, chứng chỉ 

sư phạm dạy nghề), bản sao giấy phép lái xe và giấy chứng nhận hoàn thành 

khoá tập huấn giáo viên dạy thực hành lái xe. 

* Kết quả kiểm tra cho thấy, Trung tâm đã thực hiện lưu trữ, quản lý hồ sơ 

của giáo viên dạy lái xe đảm bảo tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 

138/2018/NĐ-CP. 

1.4. Kiểm tra Sân tập lái xe ô tô 

Trung tâm có 02 sân tập lái xe ô tô thuộc sở hữu của đơn vị, kết quả kiểm 

tra điều kiện sân tập lái: 

- Sân đào tạo lái xe ô tô được kết cấu bê tông nhựa diện tích 9.568m2, là 

bãi phẳng có một số hình bài tập lái xe ô tô. 

- Sân sát hạch của Trung tâm sát hạch loại 1 thuộc Trung tâm được sử dụng 

trong công tác đào tạo lái xe với diện tích 21.190m2. Trên sân có đủ các hình bài 

tập lái xe ô tô, hệ thống biển báo, vạch sơn kẻ đường cơ bản theo quy định; đã 

bố trí hệ thống đèn chiếu sáng để để phục vụ đào tạo lái xe các lớp buổi tối; bố 

trí nhà chờ kiên cố có mái che phục vụ thí sinh chờ tập lái xe. 

* Kết quả kiểm tra cho thấy, Trung tâm có sân tập lái xe ô tô đáp ứng lưu 

lượng đào tạo được cấp. 

2. Kiểm tra việc chấp hành các quy định trong công tác tuyển sinh 

Trong thời kỳ thanh tra, theo báo cáo Trung tâm đã tổ chức tuyển sinh 89 

khoá. Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra xác suất 10 khóa tuyển sinh bao gồm: 6 

khóa đã hoàn thành đào tạo: K21B2003; K21C005; K21B2007; K21B2006; 

K22B2005; K22B2004 và 04 khóa đang đào tạo: K22B2007; K22C007; 

K22B11008; K22C005, kết quả: 

- Trung tâm có ban hành quyết định về quy chế tuyển sinh đào tạo lái xe và 

thực hành niêm yết quy định tuyển sinh tại trụ sở đúng theo quy định. 

- Kiểm tra 04 khóa đang đào tạo (K22B11008, K22B2007, K22C005, 

K22C007) có 104 học viên; kiểm tra 104 hồ sơ học viên, kết quả cho thấy: hồ sơ 
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học viên có đầy đủ đơn đề nghị học sát hạch cấp giấy phép lái xe, giấy chứng 

minh nhân dân (căn cước công dân), giấy khám sức khỏe của người lái xe và 

hợp đồng đào tạo lái xe. 

- Về lưu lượng tuyển sinh, đào tạo: Qua kiểm tra lưu lượng đào tạo trong 

trong thời kỳ kiểm tra cho thấy, Trung tâm đào tạo đảm bảo lưu lượng các hạng 

B, C, D, E không quá 1.000 học viên. 

* Kết quả kiểm tra cho thấy, Trung tâm có quy chế tuyển sinh học nghề lái 

xe, có niêm yết thông báo tuyển sinh tại trụ sở đơn vị; hồ sơ học viên học lái xe 

có đầy đủ các thành phần; thực hiện việc tuyển sinh đúng đối tượng, đúng độ 

tuổi theo quy định. 

3. Kiểm tra việc chấp hành các quy định trong công tác đào tạo, giáo vụ 

- Đến thời điểm thanh tra, theo báo cáo Trung tâm tổ chức đào tạo được 

3.102 học viên lái xe ô tô trên 99 khóa. Hiện tại, Trung tâm đang đào tạo cho 

272 học viên, đảm bảo lưu lượng dưới 1000 theo quy định. 

- Trung tâm sử dụng bộ giáo trình đào tạo lái xe cơ giới đường bộ do Tổng 

cục Đường bộ Việt Nam biên soạn làm giáo trình giảng dạy; 

- Trung tâm có lập sổ cấp chứng chỉ sơ cấp; có phôi chứng chỉ sơ cấp, 

chứng chỉ đào tạo theo mẫu quy định để cấp cho học viên tốt nghiệp các khóa 

đào tạo lái xe ô tô theo quy định; 

- Trung tâm có xây dựng tiến độ đào tạo lái xe ô tô các hạng theo quy định 

tại Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải; 

- Kiểm tra hồ sơ đào tạo lái xe ô tô 6 khóa đã hoàn thành đào tạo: 

K21B2003; K21C005; K21B2007; K21B2006; K22B2005; K22B2004 cho 

thấy: có đầy đủ kế hoạch đào tạo, báo cáo 1, báo cáo 2, danh sách học viên kèm 

theo; có sổ lên lớp, sổ theo dõi dạy thực hành lái xe và có các thông tin về công 

tác đào tạo; 

- Kiểm tra dữ liệu trên máy tính của 04 khóa K22B11008, K22B2007, 

K22C005, K22C007 về thời gian học lý thuyết môn pháp luật giao thông đường 

bộ đối với cho thấy, có dữ liệu theo dõi thời gian học môn pháp luật giao thông 

đường bộ; số liệu trên dữ liệu lưu trên máy tính thể hiện học viên học đáp ứng tỷ 

lệ thời gian theo quy định; về dữ liệu giám sát thời gian và quãng đường học 

thực hành lái xe trên đường (DAT) cho thấy, dữ liệu được truyền về Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam đảm bảo theo quy định. 

* Kết quả kiểm tra cho thấy, Trung tâm thực hiện công tác đào tạo, giáo vụ 

đảm bảo theo quy định. 

4. Kiểm tra việc tổ chức thi Tốt nghiệp lái xe ô tô 

Trung tâm có Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong công tác 

đào tạo lái xe ô tô được ban hành ngày 12/6/2016. 
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Qua kiểm tra 6 khóa đã hoàn thành đào tạo: K21B2003; K21C005; 

K21B2007; K21B2006; K22B2005; K22B2004 cho thấy: có một số tài liệu về 

tổ chức thi tốt nghiệp cấp chứng chỉ sơ cấp và chứng chỉ đào tạo (Biên bản xét 

điều kiện thí sinh dự thi tốt nghiệp và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tốt 

nghiệp. kèm theo; Biên bản tổng hợp kết quả thi tốt nghiệp; Quyết định công 

nhận tốt nghiệp và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp kèm theo). 

* Kết quả kiểm tra cho thấy, Trung tâm tổ chức thi tốt nghiệp cấp chứng 

chỉ sơ cấp và có lưu tài liệu tại đơn vị theo quy định. 

5. Kiểm tra việc thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ 

Trong thời kỳ thanh tra, Trung tâm đã xây dựng mức thu học phí cụ thể đối 

với đào tạo từng hạng Giấy phép lái xe và có ban hành Quyết định về mức thu 

học phí đào tạo lái xe ô tô (tại thời điểm kiểm tra Trung tâm đang áp dụng mức 

thu học phí theo Quyết định số 113/QĐ-TT ngày 03/10/2022 của Giám đốc 

Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Phú Thọ); niêm yết công khai mức thu học 

phí tại phòng tuyển sinh của Trung tâm. 

* Kết quả kiểm tra cho thấy, Trung tâm thực hiện việc thu học phí đào tạo 

lái xe ô tô theo quy định. 

6. Kiểm tra việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu và thực hiện chế độ báo cáo  

Trong thời kỳ thanh tra, Trung tâm thực hiện lưu trữ hồ sơ, tài liệu; thực 

hiện báo cáo đăng ký sát hạch, báo cáo đề nghị sát hạch, gửi danh sách đề nghị 

xét duyệt hồ sơ học viên và thực hiện chế độ báo cáo khác theo đúng mẫu biểu 

và thời gian. 

* Kết quả kiểm tra cho thấy, Trung tâm thực hiện đúng quy định việc lưu 

trữ hồ sơ, tài liệu và thực hiện chế độ báo cáo. 

III. KẾT LUẬN 

1. Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh đã nêu ở phần trên, Sở GTVT Phú 

Thọ kết luận: Đánh giá Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Phú Thọ đã chấp 

hành, thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong công tác đào tạo lái xe ô tô. 

Yêu cầu Trung tâm tiếp tục duy trì, phát huy những việc đã đạt được trong thời 

gian tiếp theo. 

2. Về các đề xuất, kiến nghị của Trung tâm: 

- (1) điều chỉnh giấy phép đào tạo lái xe ô tô để được đào tạo thêm hạng 

FC: Sau khi nhận được Văn bản đề nghị cùng các tài liệu có liên quan, giao 

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái tham mưu Lãnh đạo Sở về nội 

dung này. 

- (2) đưa vào hoạt động đối với phòng máy dùng để sát hạch phần mô 

phỏng các tình huống tham gia giao thông của Trung tâm: Nội dung này thuộc 

thẩm quyền của Cục Đường bộ Việt Nam. Sở GTVT đã gửi Cục Đường bộ Việt 

Nam (02 văn bản: Văn bản số 1718/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 11/8/2022 về 

việc báo cáo Tổng cục ĐBVN kiểm tra phòng Sát hạch luật GTĐB bổ sung của 
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Trung tâm đào tạo và SHLX Phú Thọ; Văn bản số 2428/SGTVT-QLVT,PT&NL 

ngày 28/10/2022 về việc báo cáo Cục Cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra phòng 

Sát hạch luật GTĐB bổ sung của Trung tâm đào tạo và SHLX Phú Thọ). Về nội 

dung này, sau khi có Văn bản của Cục Đường bộ, giao Phòng Quản lý Vận tải, 

Phương tiện và Người lái tham mưu Lãnh đạo Sở triển khai, thực hiện theo quy 

định. 

 - (3) việc các tổ chức, cá nhân không được cấp phép, có hành vi mạo danh 

Trung tâm nhằm mục đích tuyển sinh, đào tạo học viên học lái xe ô tô, gây ảnh 

hưởng đến uy tín của Trung tâm: Giao Thanh tra Sở nắm bắt tình hình trên địa 

bàn, chủ trì, phối hợp Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái tham 

mưu kiểm tra, xử lý theo quy định. 

3. Giao Thanh tra Sở chủ trì tổ chức thực hiện công bố Kết luận thanh tra; 

theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh (báo cáo); 

- Thanh tra Bộ GTVT (báo cáo); 

- GĐ, các PGĐ Sở;  

- Các phòng: Quản lý VT,PT&NL, Văn phòng Sở,  

Thanh tra Sở (thực hiện); 

- Trung tâm ĐT&SHLX Phú Thọ (thực hiện); 

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

- Đoàn Thanh tra (lưu hồ sơ);  

- Lưu: VT, TTr (N-03b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Hoài Giang 
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