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QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt kế hoạch sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 

năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-

BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào 

tạo, sát  hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT ngày 27/01/2021 của Bộ trưởng 

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; 

Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; 

Xét Kế hoạch đào tạo lái xe năm 2022 của các cơ sở đào tạo lái xe cơ 

giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng quản lý vận tải, phương tiện & người lái 

Sở Giao thông vận tải. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường 

bộ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trong đó: 

 - Ô tô các hạng: 31 kỳ sát hạch (chi tiết Phụ lục 01 đính kèm); 

- Mô tô hạng A1: 49 kỳ sát hạch (chi tiết Phụ lục 02  đính kèm). 



 

 

 

 

Điều 2. Các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ căn cứ Kế hoạch sát 

hạch đã được phê duyệt, tổ chức tuyển sinh, đào tạo đúng theo các quy định 

hiện hành về đào tạo lái xe. 

Điều 3. Trưởng Phòng quản lý vận tải, phương tiện & người lái; Giám 

đốc Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận 

tải Sơn La; Thủ trưởng các Cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ 

trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 
- Ban Giám đốc Sở; 
- UBND các huyện, thành phố (p/h); 
- Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh; 
- Thanh tra Sở; 
- Website Sở GTVT Sơn La; 
- Lưu: VT, QLVT,PT&NL, (Thuận 30 bản).     

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Đào Tài Tuệ 
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