
Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động 

1. Trình tự thực hiện: 

a) Nộp hồ sơ TTHC: 

- Tổ chức, cá nhân gửi văn bản đề nghị đến Sở Giao thông vận tải Bình Dương tại 

Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ trong tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh, Phường 

Hòa Phú,TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

b) Giải quyết TTHC: 

- Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận. Trường hợp 

không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

2. Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính. 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Giấy phép xây dựng (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng 

thực); 

- Bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể, hồ sơ thiết kế kích thước hình sát hạch, loại xe cơ 

giới dùng để sát hạch. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

4. Thời hạn giải quyết: 

- Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định. 

5. Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức, cá nhân 

6. Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải; 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có; 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải; 

d) Cơ quan phối hợp: Không có. 

7. Kết quả thực hiện TTHC: 

- Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động. 

8. Phí, lệ phí, giá: Không có. 

9. Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính: Không có. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

Điều kiện về cơ sở vật chất 

+ Điều kiện chung 

+ Diện tích trung tâm sát hạch lái xe: Trung tâm loại 3 có diện tích không nhỏ hơn 

4.000 m2; 



+ Số lượng xe cơ giới dùng để sát hạch: Sát hạch lái xe trong hình hạng A1 tối thiểu 

mỗi hạng 02 xe, các hạng khác tối thiểu mỗi hạng 01 xe và không được sử dụng vào 

mục đích kinh doanh khác; sát hạch lái xe trên đường tối thiểu mỗi hạng 01 xe. Xe 

sát hạch lái xe thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân có trung tâm sát 

hạch lái xe; 

+ Thiết bị sát hạch lý thuyết: Tối thiểu 02 máy chủ (server); tối thiểu 10 máy trạm 

đối với trung tâm sát hạch lái xe loại 3; 

+ Thiết bị sát hạch thực hành lái xe trong hình: Tối thiểu 02 máy tính cài đặt phần 

mềm điều hành và quản lý sát hạch đối với mỗi loại trung tâm sát hạch; 

+ Thiết bị sát hạch thực hành lái xe trên đường: Có ít nhất 02 máy tính cài đặt phần 

mềm điều hành và quản lý sát hạch, 01 máy tính làm chức năng máy chủ và điều 

hành có đường thuê bao riêng và địa chỉ IP tĩnh; 

+ Thiết bị mô phỏng để sát hạch lái xe: Có ít nhất 01 thiết bị được cài đặt phần mềm 

sát hạch lái xe mô phỏng do Bộ Giao thông vận tải quy định. 

- Điều kiện kỹ thuật: Trung tâm sát hạch phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy 

định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ 

do Bộ Giao thông vận tải ban hành gồm: Làn đường, đèn tín hiệu giao thông, hệ 

thống báo hiệu đường bộ, vạch giới hạn, vỉa hè hình sát hạch, cọc chuẩn và hình các 

bài sát hạch trong sân sát hạch; xe cơ giới dùng để sát hạch; thiết bị sát hạch lý 

thuyết; thiết bị sát hạch thực hành lái xe trong hình; thiết bị sát hạch thực hành lái 

xe trên đường; nhà điều hành và công trình phụ trợ khác. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Nghị định số 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; 

- Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị 

định số 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. 

 


