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UBND TỈNH GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 291/SGTVT-QLPT&NL

Gia Lai, ngày 15 tháng 02 năm 2019

V/v đề nghị phối hợp phổ biến, thông tin
về các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe đủ
điều kiện hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Kính gửi:
- Báo Gia Lai;
- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố Pleiku.
Trong thời gian qua, Sở Giao thông vận tải nhận được kiến nghị của các cơ quan,
đơn vị và nhân dân phản ảnh về hoạt động giao dịch, tuyển sinh, tiếp nhận hồ sơ đào tạo lái
xe của 02 Văn phòng thuộc Trung tâm Dạy nghề, Đào tạo và Sát hạch lái xe Trường Đại
học Phòng cháy Chữa cháy (Bộ Công an), đặt tại địa chỉ số 13 Lý Thái Tổ, TP. Pleiku và số
672 Quang Trung, TX.An Khê, tỉnh Gia Lai, về việc này Sở GTVT thông tin như sau:
1. Sở Giao thông vận tải đã trực tiếp làm việc và được Văn phòng cung cấp Quyết
định số 188/QĐ-TT3 ngày 01/9/2018 V/v mở văn phòng giao dịch tiếp nhận hồ sơ đào tạo
trên địa bàn tỉnh Gia Lai tại 13 Lý Thái Tổ, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, Gia Lai
do Phó Giám đốc Trung tâm Dạy nghề, Đào tạo và Sát hạch lái xe –Trung tá Thạc sỹ
Nguyễn Trường Phi ký. Để xác minh, Sở Giao thông vận tải có Công văn số 194/SGTVTQLPT&NL ngày 23/01/2019 gửi Trung tâm Dạy nghề, Đào tạo và Sát hạch lái xe Trường
Đại học Phòng cháy Chữa cháy đề nghị phối hợp xác minh; ngày 12/02/2019, Sở Giao
thông vận tải nhận được Công văn số 38/TT3 ngày 29/01/2019 của Trung tâm V/v xác nhận
thông tin về văn phòng tuyển sinh đào tạo lái xe tại Gia Lai; tại Công văn số 38/TT3, Trung
tâm đã xác định:
- “Đến thời điểm hiện tại, Trung tâm chưa đăng ký website tuyển sinh đào tạo lái xe
nào trên hệ thống thông tin truyền thông cả nước, cũng như không liên kết với tổ chức, đơn
vị nào để đào tạo lái xe ô tô trên địa bàn Tỉnh Gia Lai. Do đó, Trung tâm không mở Văn
phòng tuyển sinh đào tạo lái xe tại 13 Lý Thái Tổ, TP.Pleiku và 672 Quang Trung, TX.An
Khê - Gia Lai”;
- “Trung tâm đã báo cáo nhà trường kiểm tra rà soát, phát hiện Quyết định số
188/QĐ-TT3 ngày 01/9/2018 V/v mở Văn phòng giao dịch tiếp nhận hồ sơ đào tạo trên địa
bàn tỉnh Gia Lai tại 13 Lý Thái Tổ, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, Gia Lai do đ/c
Nguyễn Trường Phi (hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Dạy nghề, Đào tạo và Sát hạch lái
xe) đã tự ý ký ban hành. Về việc này, nhà trường đã có quyết định thu hồi và hủy bỏ quyết
định số 188/QĐ-TT3 ngày 01/9/2018 do đ/c Nguyễn Trường Phi ký và đã xử lý nghiêm cá
nhân sai phạm theo quy định”.
2. Hiện nay tại địa chỉ 13 Lý Thái Tổ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai có treo biển hiệu Văn
phòng tuyển sinh, Văn phòng đào tạo lái xe thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành
viên (TNHH MTV) đào tạo lái xe an ninh Gia Lai. Sở Giao thông vận tải đã tiến hành tra
cứu trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Kết quả Công ty TNHH MTV
đào tạo lái xe an ninh Gia Lai đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp Giấy chứng
nhận đăng ký Công ty TNHH MTV; Mã số doanh nghiệp 5901099836; đăng ký lần đầu
ngày 23/8/2018; địa chỉ trụ sở chính tại số 13 Lý Thái Tổ, phường Diên Hồng, TP. Pleiku,

tỉnh Gia Lai; doanh nghiệp này có đăng ký ngành, nghề kinh doanh dạy, đào tạo lái xe. Tuy
nhiên tại điều 61 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định: “cơ sở đào tạo lái xe là
loại hình cơ sở dạy nghề, phải có đủ điều kiện về lớp học, sân tập lái, xe tập lái, đội ngủ
giáo viên, giáo trình, giáo án và phải được cấp giấy phép theo quy định”; tại điểm a và b,
khoản 3, điều 13, Nghị định 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về
điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe quy định: “Tổng
cục Đường bộ Việt Nam cấp mới, cấp lại giấy phép đào lái xe ô tô cho cơ sở đào tạo
thuộc cơ quan Trung ương do Bộ Giao thông vận tải giao; Sở Giao thông vận tải cấp
mới, cấp lại giấy phép đào lái xe ô tô cho cơ sở đào tạo do địa phương quản lý”. Do đó, để
được kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô thì Công ty phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện
và được Sở Giao thông vận tải kiểm tra, cấp giấy phép đào tạo lái xe theo quy định. Đến
thời điểm hiện tại, Công ty chưa làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe và chưa
được Sở Giao thông vận tải kiểm tra, cấp giấy phép đào tạo lái xe theo quy định; vì vậy
chưa đủ điều kiện tuyển sinh, đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
3. Theo quy định của pháp luật hiện hành, chỉ có các cơ sở đào tạo, trung tâm sát
hạch lái xe đã được Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải kiểm tra, cấp
giấy phép mới hội đủ điều kiện hoạt động đào tạo, sát hạch. Đến thời điểm hiện tại Tổng
cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai đã kiểm tra, cấp giấy chứng
nhận trung tâm sát hạch lái xe, cấp giấy phép đào tạo lái xe cho các đơn vị đảm bảo đầy đủ
các điều kiện hoạt động đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe theo quy định trên địa bàn
tỉnh Gia Lai (thông tin các đơn vị được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Giao
thông vận tải theo địa chỉ: http://sgtvt.gialai.gov.vn vào chuyên mục: Đào tạo - Sát hạch,
vào mục cơ sở đào tạo, sát hạch vào tiểu mục thông tin cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch
lái xe đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn tỉnh Gia Lai).
Sở GTVT đề nghị Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, UBND các huyện,
thị xã và TP.Plieku phối hợp tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân;
giúp cho người dân có nhu cầu học, dự sát hạch cấp giấy phép lái xe có đủ thông tin để lựa
chọn cơ sở đào tạo đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam (báo cáo);
- Công an tỉnh (phối hợp);
- Sở LĐ TB&XH (phối hợp);
- Sở KH&ĐT (phối hợp);
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh;
- TTXVN tại Gia Lai, Báo GT, Tạp chí GTVT ;
- Lãnh đạo Sở;
- Các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe;
- Trang thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT, TTra Sở, QLPT&NL (Hữu).

