
U BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
T'NH  QUANG TR! Dc 1p -  Tu do -  Hnh phüc  

S:  33  /2022/QD-UBND Quáng Trj,  ngàj.P.Z  thángji nám 2022 

QUYET D!NH 
Ban hãnh Quy dlnh  v hInh thü'c dào tio, ni dung và phwrng an t chü'c 
sat hich dê dip giy phép Iái xc mô to hai bánh h.ng Al dôivo'i ding bào 

dan t9c thieu so khong biet dQc, viet tieng Viçt tren d!a  ban tinh Quang Tr! 

UY BAN NHAN DAN T!NH QUANG TR! 

Can cz Luat  Ta ch&c chInh quyn dja phu'ong ngày 19 tháng 6 nàm 2015, 

Can c& Luat Sza dii, bd sung mt sd diu cüa Luat Ta ch&c GhInh phz va 

Luat To chic chInh quyén dja phu'cng ngày 22 tháng 11 näm 2019; 

Can c&Luat Giao thông du-ông bç5 ngày 13 tháng 11 nám 2008, 

Can ci Thông hr s 12/201 7/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 nãm 2017 cia Bó 
trzthng Bó Giao thông van  tái Quy djnh ye dào tgo, sat hgch, cap giay phép lái 
xe co giói thrô7lg ho, 

Can ci Thông tu' so 38/2019/TT-BGTVT ngày 08 tháng 10 nám 2019 cüa 
Bó trtrdng Bó Giao thông van tái szra dOi, ho sung mç3t so diêu Thông hr so 

12/2017/T17'-BGTVTngày 15 tháng 4 nám 2017 cza Bó Giao thông vn tái; 

Can th Thông tu' sO 01/2021/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 nám 2021 cla 
Bó trwóng Bó Giao thông van  tái tha dOi, bô sung mt so diêu Thông hr 
so'  29/2015/77'-BGTVT ngày 06 tháng 7 nám 2015 cia Bó tru'&ngBó Giao thông 
vn tái quy djnh ye cap, th c4ing giáy phép lái xe quOc té và Thông hr 
so' 12/201 7/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 näm 2017 cza Bô trzthng Bó Giao thông 
vcn tái quy djnh ye dào tgo, sat hçich, cap giâyphép lái xe cct giái thrOng bç5; 

Can cz Thông tir so 04/2022/TT-BGTVT ngày 22 tháng 4 nárn 2022 cia Bç5 
trzthng Bó trwOng Bó Giao thông van  tái s&a dôi, bô sung mat  sO diéu Thông tie 
so' 12/2017/IT- BGTVT ngày 15 tháng 4 nárn 2017 cza Bó tru-Ong Bô Giao thông 
van tái quy djnh ye dào tqo, sat hgch, cap giáy phép lái xe co giO'i ththng b; 

Theo d nghj cüa Giám dóc Sà Giao thông van  tái. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Ban hành kèmtheo Quy& djnh nay Quy djnh v hInh thirc dào 
tao, ni dung và phuang an to chi1rc sat hch dê cap giây phép lái xe mO to hai 
bánh hng Al dôi vâi dOng bào dan tc thiêu so không biêt d9c, viêt tiêng Vit 
trên dja bàn tinh Quãng Tn. 
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I3iu 2. Quyt djnh có hiu 1irc thi hành k t1r ngàyO5tháng4Znam 2022. 

Diu 3. To chuc thirc hin 

Chánh V.n phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc S& Giao thông vn tãi, 
Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành phô; Chü tjch Uy ban nhn 
dan các xã, phithng, thj trân; Thu tru&ng các ca quan, dan vj và to chi.'rc, cá nhn 
có lien quan chju trách nhim thi hánh Quyêt djnh này./.. 

Ncrinl,ân: TM. UY BAN NHAN DAN 
..NhirDiu3; 
- B Giao thông van tãi (b/c); 
- B Tu pháp (b/c); 
- Thumg true: Tinh üy, HDND tinh (b/c); 
- Viii pháp chê-BO Giao thông 4n tái; 
- Civic kim tra VBQPPL B lu pháp; 
- VP Doàn Dai  biêu Quoc hi tinh; 
- ChCi tjch và các Phó chü tjch UBND tinh; 
-SâTi.rpháp; 
- Báo Quãng Trj, Dài PITH QT; 
- Trung tam Tin hçc tinh; 
- Luu: VP, NC, KTH. / 

Vô Van Hirng 
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UYBANNHA 
H QUANG  

iiTh?. 
\\ QUY D!NH 

V hi thWcã, o, ni dung và phtro'ng an t chfrc sat hch d cp giy 
phép lái x io hai bánh hing Al di vói ngtro'i dng bào dan tc thiêu s 

không bit dçc, vit ting Vit trên da bàn tinh Quãng Tr 
(Kern theo Quyêt djnh so:  33  /2022/QD-UBND ngàyJ tháng44 nàrn 2022 

cia Uj ban nhán dan tinh Quáng Tr) 

Chtro'ng I 
QUY D!NH  CHUNG 

Diu 1. Phim vi diu chinh 

Quy djnh nay quy djnh v hInh thüc dào tao,  ni dung và phuong an th 
chüc sat hach  dé cap giây phép lái xe mô to hai bánh hang Al dOi vOi ngithi 
dông bào dan tc thiêu so không biêt dcc, viêt tiêng Vit trén dja bàn tinh Quàng 
Trj (sau day gi tat là dào tao,  sat  bach  lái xc). 

Các ni dung khác v dào tao,  sat bach,  cp giy phép láî xe hang Al di 
vói dông bào dan tc thiêu so không biêt dcc, viêt tiêng Vit không duçic quy 
djnh tai  Quyêt djnh nay thI thirc hin theo các quy djnh hin hành cüa pháp lut 
ye dào tao,  sat  hach,  cap giây phép lái xe hang mô to Al. 

Diu 2. Di turng áp dung 

Quy djnh nay áp diing di vâi cci quan quãn 1 cong tác dào tao,  sat  hach, 
cp giy phép lái xc; Ca so dào tao  lái Xe; Trung tam sat hach  lái xc và các tO 
chüc, cá nhan Co lien quan den cOng tác dào tao,  sat  hach,  cap giây phép lái xc mô 
to hai bánh hang Al dôi vOi nguOi dOng bào dan tc thiêu so không biêt dc, viêt 
ting Vit trên dja bàn tinh Quàng Trj. 

Diu 3. Giãi thich tu ngü' 

Trong Quy djnh nay, câu dim "1it" là câu hOi 1 thuyt v tInh hung m.t 
an toàn giao thông nghiêm trng. 

Chiro'ng II 
DAO TeO, SAT HACH LAI XE 

Diu 4. HInh thfrc dào tio lái xe 

1. Nguài dng bào dan tc thiu s khOng bi& dcc, vit ting Viet  duqc ti.r 
hc các mon l thuyêt, nhung phái dàng k tai  Ca sO ducic phép dào tao  dé duqc 
on luyn, kiêm tra; trtthng hp có nhu câu hçc tp trung thI dang k vOi ca sO 
dào tao dê duic dào tao  tp trung theo ni dung, chuang trInh quy djnh. 

AN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 1p  - Tir do - Hanh phüc 
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2. Các khóa dào to lái xc mô to hng Al cho ngtthi dng bào dan tc thiu 
so không biêt d9c, viêt tiéng Vit drçic to chrc tai Ca so dào to lái xe hoc tai 
xâ, phuOng, thj trân dü diêu kin dào t.o lái xe theo quy djnh ti dim a khoãn 3 
dieu 1 cüa Thông tu so 04/2022/TT-BGTVTngày 22 tháng 4 näm 2022 cüa Bô 
truOng B Giao thông 4n tâi sOa dôi, bô sung mt sO diu Thông tu s 
12/201 7/TT- BGTVT ngày 15 tháng 4 nàm 2017 cüa Bô truOng B Giao thông 
vn tãi quy djnh ye dào tao, sat hch, cap giây phép lái xc co giOi thrOng bô. M6i 
khóa hçc dugc to chüc giãng dy riéng, duçrc chia thành nhiu lOp h9c, so luqng 
tôi da 35 hçc viênllOp. 

3. Phucrng thirc dào to linh hot, giãng dy chü yu btng hInh ãnh tr11c 
quan, tranh ye h thông biên báo hiu duOng b, mô hInh, sa hInh và k náng xir 
l tInh huông giao thông du?mg b; hOi, dáp là chInh và thirc hành lam mu dê 
thc hin ni dung chuang trInh dào to lái Xe. 

Diu 5. Ni dung và phiwng an t chfrc sat hich lái xe 

1. Ni dung và cu true d sat hach l thuyt 

D sat hich gm các câu hOi lien quan dn quy djnh cia pháp lu.t giao 
thông dithng b, k5 thut lái Xe. Can cü ni dung b câu hói dung cho sat hch 
cap giây phép lái xc mO to hang Al do Ciic DuOng b Vit Nam ban hânh con 
hiu lirc, SO Giao thông 4n tâi QuángTrj biên son, in thành 50 bô dê và dáp 
an sat hach  l thuyêt theo hInh thiirc tràc nghim trên giây. MOi dé sat hch l 
thuyt gôm 25 câu hói, (môi câu hOi trong dé sat hch có tO 02 den 04 trã lOi 
và chi Co 01 trã Ru dung; mOi câu tInh 01 diem) thrqc phân bô câu trñc nhu 
sau: 01 câu khái nim ye giao thông thrOng b;01 câu diem "lit"; 06 câu ye quy 
tc giao thông duOng b; 01 câu quy djnh ye toe d, khoãng cách; 01 cau ye van 
hóa giao thông và dao  dOc nguOi lái xc; 01 câu ye k5 thu.t lái xe hoc câu to và 
sOa chtta; 07 câu ye h thông báo hiu duOng b; 07 câu ye giái các the sa hmnh 
và k näng xO 1 tInh huông giao thông di.rOng bO. 

2. Phuang an to chOc sat hach l thuy& 

a) To chOc sat hach riêng, thirc hin sat hach bang phuang pháp trac 
nghim trén giây; 02 sat hach  viên thirc hin nhim vi, sat hch lan luçit cho 
tOng thI sinh. Mi thI sinh ch9n ngu nhién 01 dê sat hch trong b dé; 01 sat 
hach viên dcc và chi vào tOng câu hOi, thI sinh quan sat trirc tiêp trên de sat hach 
và chçn trã Ru cho câu hOi; 01 sat hach  viên huOng dan thI sinh dánh dâu nhân 
(x) vào 0 dáp an tuclng Ong trá lOi cãu hOi ma thI sinh chn trên dê sat hach  1) 
thuyt. Sat hach  viên châm dim, k ten xác nhn vào bài sat hach  l thuyêt, 
biên bàn tOng hçup két qua sat hach  lái xc và thông báo kêt qua sat hach  cho thI 
shih. 

b) ThOi gian thirc hin sat h.ch 1 thuyt và thang dim ti da 

ThOi gian thirc hin sat hach  l thuyt là 19 phüt vOi thang dim t6i da là 
25 diem. 

c) Dánh giá "Dat" di vOi ni dung sat hach  l thuyt 
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Dim dánh giá "Dat" di vi ni dung sat hach  1 thuyt khi thI sinh trá Rn 
dung câu diem "1it" dông thai có tong s câu trâ lan dat  tir 21 dim trâ len. 

d) Dánh giá "Không dat"  di vOi ni dung sat hach  1 thuyt 

Truanng hçip thI sinh trá Ru sai cau dim "1it" hoc không dat  s dim quy 
djnh tai  diem c khoãn nay. 

3. Ni dung và phuorng an t chüc sat hach  thirc hành lái xe 

a) Sat hach  thirc hành lái xe mô to hang Al trong hInh i các do thj tü loai 
3 trâ len, các dja bàn có khoãng cách den trung tam do thj tir loai  3 tr& len duói 
100 km phâi sir diing thiêt bj châm diem tir dng. 

b) San sat hach  th1rc hành lái xe mô tO hang Al phái dáp lrng dy dü các 
tiêu chuân quy djnh t?i  Quy chuân k5 thutt quOc gia QCVN 40:2015/BGTVT 
cUa Thông ti.r 79/2015/TT-BGTVT ngày 10/12/2015 cüa B truung B Giao 
thông vn tãi ban hành Quy chuân k5 thut quôc gia ye Trung tam sat hach  lái 
xe Ca giOi du?mg b. 

c) Quy trInh sat hach  thrc hành lái xe thirc hin theo quy djnh tai  dim b 
khoân 3 Diêu 21 Thông tls sO 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 näm 2017 
cüa B Giao thông vn tãi quy djnh ye dào tao,  sat  hach,  cap giây phép lái xe co 
giói thr&ng b và các van bàn htrâng dn cüa Ciic Duông b Vit Nam. 

4. Vic xét cong nhn kt qua sat hach thirc hin theo quy djnh tai  khoàn 1 
Diu 27 Thông ti.r sO 12/2017/TT-BGTVT ngày 1 5tháng 4 näm 2017, diiçic sira 
dôi, bô sung tai  khoán 16 Diêu 1 Thông tu sO 38/2019/TT-BGTVT ngày 
08/10/2019 si:ra dôi, bô sung mt so diêu Thông tij so 12/2017/TT-BGTVT ngày 
15 tháng 4 nAm 2017 cüa B Giao thông vn tái quy djnh ye dào tao, sat 
hach, cp giây phép lái xc ca gii &ranng b. 

5. ThI sinh k ten hoc dim chi tai  vj trI k ten trong biên bàn tng hqp kt 
qua sat hach  lái Xe, bài sat hach 1 thuyét, biên bàn sat hach  thrc hành lái xc trong 
hInh. 

Chu'o'ng III 
TO CHUC THçC HIN 

Diu 6. Trách nhim cüa S& Giao thông vn tãi. 

1. Chü trI, phii hçup vài lJy ban nhân dan các huyn, thj xã và thành ph6 
(sau day gci tat là UBND cap huyn), các caquan, ban ngành triên khai thirc 
hin, quãn l, giám sat, thanh tra, kiêm tra và tong hçup, dê xuât, báo cáo Uy ban 
nhân dan tinh tmnh hInh, kêt qua thijc hin Quy djnh nay. 

2. T chirc các kS'  sat bach,  cp giy lái xc theo Quy djnh nay và trin khai 
hu&ng dn vic thrc hien Quy djnh nay. 

Diu 7. Trách nhim cüa Uy ban nhân dan cp huyn 

1. Chü trI, phi hçrp vOi các Co quan, don vj lien quan tuyên truyn, trin 
khai thrc hin Quy djnh nay d to chüc, cá nhãn biêt, thrc hiên; Phôi hap vói 
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các ca quan chirc näng quãn l, giám sat cong tác dào tao,  sat  hach  lái xc. 

2. Chi dao,  huàng dan và kiêm tra UBND các xã, phithng, thi trn (sau day 
gi tat là UBND cap xã) xác nhn ngixi h9c và ng1.ri dir sat hach  lái xe là dng 
bào dan tc thiêu so không biêt d9c, viêt tiêng Vit. 

Diu 8. Trách nhim cüa Uy ban nhân dan cp xã 

1. Tuyên truyn, ph bin pháp lut v dào tao,  sat  bach  lái xe mô to 2 bánh 
hang Al nhàm nâng cao nhn thirc pháp lut, rén luyn k näng lái xe an toàn 
cho dông bào dan tc thiêu so không biêt dcc, viêt tiêng Vit. PMi hçip vOi cac 
cci quan chirc näng quán 1, giám sat, tao  diêu kin thun 1i, bão dam an ninh 
trt tr, an toàn trong qua trInh dào tao,  sat  hach  lái Xe. 

2. Phi hp v&i co s& dào tao  lái xc, trung tam sat hach  lái xc thông báo 
ljch hçc, sat hch lái xc den tO dan phô, thôn, lang hoc tO chirc tuong dtrong 
khác thuc pham vi quãn l dê nguYi dan biêt, däng k dào tao,  sat  hach  lái xc. 

3. Xác nhn ngisi hc vã ng.thi dir sat hach  lái xc là dng bào dan tc 
thiêu sO không biêt dc, viét tiêng Vit theo dung quy djnh. Kjp thyi cung cap 
thông tin nhüng vi.r&ng mac, phát sinh cho UBND cap huyn ye tInh hInh, kêt 
qua th1rc hin Quy djnh nay. 

Diu 9. Trách nhim cüa co' s& dào to Iái Xe, trung tam sat hch lái xe 

1. Co sâ dào tao  lái xc dáp ng khoân 2, Di&u 4 Quy djnh nay có trách 
nhim biên soan  Giáo trInh dào tao  lái xc mO to hang Al dOi vi ng11i dông bào 
dan tc thiêu sO không biêt dcc, viêt tiêng Vit. Vic bien son tài lieu phãi dam 
bão quy djnh tai  diem a khoán 4 Diêu 1 Thông tu sO 04/2022/TT-BGTVT và 
phñ hçp vth trInh d cUa nguYi dông bào dan tc thiêu so, phi.wng thüc dào tao 
duçcc quy djnh tai  khoân 3, Diêu 4 Quy djnh nay. 

2. Co s6 dào tao  lái xc có trách nhim chü tn, phM hcip vOi UBND cp 
huyn, UBND cap xã to chi'rc tuyên truyên, tuyên sinh, dào tao. 

3. K& thüc khóa hoc, c s dào tao  lái xc t chrc on tip, kim tra và báo 
cáo dang k sat hach  cap giây phép lái xc, danh sách các hçc viên dat  yêu câu 
giri Sà Giao thông v.n tãi dé sat bach  lái xc. 

4. Trung tam sat bach  lái xc có trách nhim bào dam co S& 4t cht, trang 
thit bj kiêm tra, cham diem thco quy djnh de thirc hin các kS'  sat bach  dt két 
qua chInh xác, khách quan; báo cáo ye Sr Giao thông vn tài khi thiêt bj, 
phuong tin dung cho sat hach  hoat dng không chInh xác, khOng On djnh hoc 
khi thay di thit bj, phi.rong tin dung cho sat hach  dê xir l kjp thai. Báo dam 
an toàn cho các k' sat hach  lái xc; phôi hqp các don vi,  co quan lien quan giái 
quyt khi có các vi vic tai nan,  mat an toàn xày ra. Thirc hin chê d báo cáo, 
cong khai ljch sat bach  trén Trang thông tin din tü cüa trung tam sat hach  lái 
xc, km tru h so kt qua sat bach theo quy djnh. 

5. Tnung tam sat bach lái xc ph& hçp và tao  mci diêu kin dê CáC CO Sâ dào 
tao lái xc dua hc vién dn on 1uyn và T sat bach  to chirc sat hach  thun tin, 
di'ing k hoach. 
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Diu 10. Trách nhim cüa các co' quan lien quan 

Ban An toàn giao thông tinh; Sâ Thông tin và Truyn thông; Dài phát thanh 
và Truyên hInh tinh; Báo Quang Trj; Cong thông tin din t1r tinh; Trung tam tin 
hçc tinh to chirc tuyên truyên, phô biên rng rãi Quy djnh nay de ngr1i dan biêt 
và thixc hin. 

Diu 11. Diu khoãn thi hành 

1. S& Giao thông vn tãi chü tn, phi hqp vi các ca quan, dan vj có lien 
quan to chüc triên khai thirc hin Quy djnh nay. 

2. Trong qua trInh thirc hin nu có khó khàn, vuóng mac, các ngành, dja 
phuang, dan vj phán ánh ye Sâ Giao thông vn tãi dé tong hçip, trInh Uy ban 
nhân dan tinh xem xét diêu chinh cho phü hçip. 

3. Tnu?mg hçip van bàn quy phm pháp 1ut ducc vin dn tai  Quy djnh nay 
duçic sfra dOi, bô sung, thay the, bâi bó bang van bàn quy phm pháp 1utt mói thI 
áp ding quy djnh tai  van ban quy phm pháp 1ut mâi./. 
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