
  
 

 

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM 

 

Số:          /TCĐBVN-QLPT&NL 
V/v hướng dẫn thực hiện quy trình 

sát hạch lái xe ô tô 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày       tháng     năm  

 

         

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải các tỉnh, 

                    thành phố trực thuộc Trung ương 

 

 

 Thực hiện Khoản 5 Điều 21 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 

năm 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, Tổng cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy 

trình sát hạch để cấp giấy phép lái xe ô tô các hạng tại Trung tâm sát hạch lái xe có đủ 

điều kiện hoạt động, cụ thể như sau: 

1. Quy trình sát hạch các hạng: B1 số tự động, B1, B2, C, D và E thực hiện theo 

hướng dẫn tại Phụ lục 1 của văn bản này. 

2. Quy trình sát hạch hạng FC thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 của văn bản 

này. 

3. Quy trình sát hạch các hạng: FB2, FD và FE thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ 

lục 3 của văn bản này. 

Đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức 

thực hiện và phổ biến quy trình sát hạch lái xe này đến các cơ sở đào tạo và trung tâm 

sát hạch lái xe tại địa phương để thực hiện theo quy định. 

Văn bản này có hiệu lực từ ngày 01/6/2022 và thay thế văn bản số 

3207/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 21/5/2020, 3208/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 

21/5/2020 và 3209/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 21/5/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt 

Nam./. 
 
                                                                                           KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

  Nơi nhận:                                                                               PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG                                                                                                     
- Như trên; 
- Bộ GTVT (để báo cáo); 
- Tổng cục trưởng (để báo cáo); 
- Lưu VP, QLPT&NL.  

 

 

 

                                                                                                                  Phan Thị Thu Hiền   
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