
Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô 

1. Trình tự thực hiện: 

a) Nộp hồ sơ TTHC: 

- Cơ sở đào tạo nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đào tạo lái xe ô tô đến Sở Giao 

thông vận tải 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 

(đối với cơ sở đào tạo do địa phương quản lý). 

b) Giải quyết TTHC: 

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ theo quy định, trong thời hạn không quá 02 (hai) ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Giao thông vận tải phải trả lời bằng văn 

bản cho tổ chức, cá nhân; 

- Trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định, Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý giáo 

dục nghề nghiệp tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo, lập biên bản theo mẫu quy 

định và cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô cho cơ sở đủ điều kiện. 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: 

- Văn bản kèm báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe theo mẫu quy định; 

- Quyết định thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp của cơ quan có thẩm quyền 

(bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực); 

- Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (bản sao kèm bản chính để đối 

chiếu hoặc bản sao có chứng thực); 

- Giấy đăng ký xe (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng 

thực). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

4. Thời hạn giải quyết: 

- Trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 

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: Cơ quan quản lý dạy nghề tại địa phương. 

7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép đào tạo lái xe. 



8. Phí, lệ phí, giá: Không có. 

9. Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính: 

- Báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

- Là cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.; 

- Đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật, điều kiện về giáo viên dạy lái 

xe ô tô theo quy định tại Điều 6, Điều 7 của Nghị định số 65/2016/NĐ-CP (đã 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018). 

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. 
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BÁO CÁO 

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE 

I - GIỚI THIỆU CHUNG 

1. Tên cơ sở đào tạo (Trường hoặc Trung tâm): 

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (Giám đốc, Phó Giám đốc), các phòng ban…… 

Địa chỉ liên lạc:……..………………………..………………………..………… 

Điện thoại:………….. Fax:…………………….……………………..………… 

2. Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: 

3. Quyết định thành lập số, ngày, của... 

4. Giới thiệu tóm tắt cơ sở, các nghề đào tạo, quy mô đào tạo /năm. 

II - BÁO CÁO VỀ ĐÀO TẠO LÁI XE 

1. Đào tạo lái xe từ năm……… loại xe (xe con, xe tải...tấn, xe khách, xe kéo rơ 

moóc...) theo văn bản số……..ngày ... tháng………năm 20....của……….. 

Từ đầu đến nay đã đào tạo được………… học sinh, lái xe loại……….. 



2. Hiện nay đào tạo lái xe loại...., thời gian đào tạo ....tháng (đối với từng loại, số 

học sinh mỗi loại). 

(Trường hợp chưa đào tạo không nêu các điểm 1, 2 phần II) 

3. Tổng số phòng học hiện có, số phòng học chuyên môn, diện tích (m2), đủ hay 

thiếu phòng học. 

Đánh giá cụ thể từng phòng học chuyên môn và các thiết bị dạy học: cabin, mô 

hình vật thực, phim, đèn chiếu hoặc thiết bị, dụng cụ tháo lắp ... (đối chiếu với quy 

định để báo cáo); chất lượng từng phòng học. 

4. Mục tiêu, kế hoạch giảng dạy và từng mục: giáo trình, giáo án, hệ thống bài ôn 

luyện và thiết bị kiểm tra (thống kê và trình bày hiện vật). 

5. Đội ngũ giáo viên: 

- Số lượng giáo viên dạy lý thuyết:…….. 

- Số giáo lượng viên dạy thực hành:………. 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH 

(HOẶC LÝ THUYẾT) LÁI XE 
  

  
Số 

TT 

  
Họ 

và 

tên 

  
Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

  
Số giấy 

chứng 

minh 

nhân 

dân 

Hình thức 

tuyển dụng 
  

Trình độ 
  

Hạng 

giấy 

phép 

lái xe 

  
Ngày 

trúng 

tuyển 

  
Thâm 

niên 

dạy lái 

  
Môn 

học 

giảng 

dạy 

  
Ghi 

chú 

Biên 

chế 
Hợp 

đồng 

(thời 

hạn) 

Văn 

hóa 
Chuyên 

môn 
Sư 

phạm 

1 2 3 4 5                   

1                           

2                           

3                           

…                           

6. Xe tập lái: Số lượng xe tập lái hiện có, thiếu hay đủ để học sinh tập. 

- Chủng loại: Số xe thông dụng; số xe kiểu cũ. 

- Tình trạng chất lượng kỹ thuật (còn bao nhiêu %); tỉ lệ đổi mới. 

- Thiết bị dạy lái trên xe. 



- Số xe có Giấy chứng nhận kiểm định, giấy phép xe tập lái. 

DANH SÁCH XE TẬP LÁI 

Số 

TT 
Số 

đăng 
ký xe 

Nhãn 

xe 
Hạng 

xe 
Năm sản 

xuất 
Chủ sở 

hữu/hợp đồng 
Hệ thống phanh 

phụ (có, không) 
Giấy phép xe tập 

lái (có, không) 

1               

2               

3               

....               

Ghi chú: Danh sách sắp xếp thứ tự các hạng B, C, D, E, F gửi kèm bản photocopy 

có chứng thực hoặc công chứng giấy đăng ký từng xe. 

7. Sân tập lái: diện tích: ……………m2 

- Đã tạo lập các tình huống để tập lái trên bãi tập. 

- Có hiện trường tập lái thực tế. 

8. Đánh giá chung, đề nghị. 

  

  HIỆU TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC) 

(Ký tên, đóng dấu) 

 


