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Để hạn chế TNGT, trong những năm qua, một trong những việc làm được Sở GTVT đặc biệt
chú trọng trong công tác tăng cường quản lý, kiểm tra đối với công tác đào tạo, sát hạch cấp
giấy phép lái xe (mô tô và ô tô các loại). Vì vậy, thời gian qua, các vụ tai nạn đối với xe ô tô do
lái xe đa số xảy ra đối với những lái xe đào tạo ở địa bàn tỉnh khác. Còn đối với những lái xe
được đào tạo tại tỉnh ta gây tai nạn rất ít. Đây là tín hiệu mừng đối với công tác đào tạo sát
hạch cấp giấy phép lái xe của các trường, trung tâm đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Ở tỉnh ta hiện nay, có 3 trường, trung tâm chuyên đào tạo cấp giấy phép lái xe là Trung tâm đào
tạo Công nhân kỹ thuận vật tải ( Công ty cổ phần vận tải ô tô Kon Tum), Trường Trung cấp
Nghề Kon Tum và Trung tâm đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe Kô Ru Cô ( thuộc Công ty
cổ phần khách sạn thương mại và dịch vụ Hưng Yên). Đối với 3 cơ sở đào tạo này, để phục vụ
nhu cầu đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, các đơn vị đã quan tâm đầu tư hệ thống cơ sở
vật chất, trang thiết bị đáp ứng theo đúng tiêu chuẩn quy định để phục vụ công tác đào tạo sát
hạch đảm bảo chất lượng cho việc cấp giấy phép. Các đơn vị đã thực hiện khá nghiêm các quy
định của Nhà nước về quy trình đào tạo cả về phần lý thuyết lẫn thực hành đảm bảo đúng theo
quy định. Ngoài ra, để đảm bảo chất lượng đội ngũ lái xe, ngoài việc bắt buộc các tiết học về lý
thuyết, các đơn vị cò chú trọng nhiều hơn đến việc thực hành, tích cực đào tạo cho học viên đi
thực tế ngoài đường (ngoài các tiết theo quy định) để học viên tích luỹ thêm kinh nghiệm cũng
như việc xử lý các tình huống khi tham gia giao thông. Điều này đã được đoàn kiểm tra Tổng
cục Đường bộ Việt Nam vừa mới kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe
(GPLX) cơ giới đường bộ tại tỉnh KonTum đánh giá khá tốt.

Theo đánh giá kết luận của đoàn kiểm tra của Tổng cục Đường bộ Việt Nam đánh giá, các cơ
sở đào tạo, sát hạch lái xe tại tỉnh ta thực hiện khá tốt các quy định về đào tạo, sát hạch cấp
GPLX. Các đơn vị đã đầu tư xây dựng thêm hệ thống phòng học, nâng cấp sân sát hạch, sân
tập lái theo đúng tiêu chuẩn quy định tại Thông tư 18/2012/TT-BGTVT; đã lắp đặt hệ thống
camera công khai quá trình sát hạch, trang bị các mô hình học đa dạng, phong phú, chất lượng
tốt; đội ngũ giáo viên có đủ tiêu chuẩn được tổ chức tập huấn và cấp chứng chứng chỉ đảm bảo
thực hiện các kế hoạch đào tạo; hồ sơ học viên các khóa đào tạo, sát hạch được lưu trữ đầy đủ,
khoa học; các xe tập lái, xe sát hạch đảm bảo các điều kiện theo quy định; chế độ thu học phí
thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 72/2011/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/5/2011
của liên Bộ Tài chính và Giao thông vận tải.

Đánh giá kết quả kiểm tra, ông Trần Quốc Tuấn- Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý và Người lái (Tổng
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Cục đường bộ Việt Nam), trưởng đoàn kiểm tra cho biết: Qua kiểm tra, các cơ sở đào tạo của
tỉnh Kon Tum dù còn khó khăn nhưng đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện khá đầu
đủ phục vụ cho công tác đào tạo; đội ngũ giáo viên đều đạt đủ tiêu chuẩn, được tập huấn, bồi
dưỡng nâng cao nghiệp vụ…góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và sát hạch cấp giấy phép
lái xe. Đối với Sở Giao thông vận tải công tác quản lý khá chặt chẽ, đã sớm triển khai hệ thống
phần mềm quản lý lái xe thống nhất trên toàn quốc và cấp GPLX bằng vật liệu PET; công tác
lưu trữ khoa học, dễ tra cứu; thường xuyên kiểm tra và chấn chỉnh công tác đào tạo tại các cơ
sở đào tạo lái xe; công tác tổ chức các kỳ sát hạch lái xe và lưu trữ hồ sơ sát hạch đầy đủ, cập
nhật dữ liệu lên cơ sở dữ liệu Trung ương đúng quy định.

Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những tồn tại trong công tác đào tạo, sát hạch là chưa
cập nhật giáo trình đào tạo hạng lái xe hạng A1 theo giáo trình mới; sổ cấp chứng chỉ sơ cấp
nghề ghi chép chưa liên tục; sổ giáo án giảng dạy môn kỹ thuật lái xe chưa nêu cụ thể phần
giảng dạy xe số tự động mới bổ sung. Đối với Trung tâm sát hạch lái xe chưa kịp thay đổi các
biển báo hiệu đường bộ mới theo Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2012/BGTVT; chưa có
chứng nhận hệ thống chống sét trên sân của cơ quan có thẩm quyền…

Trao đổi với chúng tôi về những tồn tại mà đoàn kiểm tra chỉ ra, ông Nguyễn Hữu Hùng- Phó
Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho biết: Ngay sau khi có kết luận của đoàn kiểm tra, chúng tôi
đã tổ chức họp, quán triệt các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh để
triển khai khắc phục các tồn tại mà Đoàn kiểm tra đã nêu. Đồng thời cũng chỉ đạo Phòng Quản
lý Phương tiện, Người lái và Vận tải thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc khắc phục các tồn tại
của các cơ sở đào tao, sát hạch lái xe và khắc phục ngay tồn tại của Sở. và cho đến nay, quan
kiểm tra, các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện, đã khắc phục xong các tồn tại.

Cũng theo ông Hùng, thời gian qua, Sở luôn quan tâm trong công tác quản lý công tác đào tạo
sát hạch cấp giấy phép lái xe, thường xuyên kiểm tra (thường xuyên và đột suất) đối với các cơ
sở đào tạo, sát hạch để chấn chính kịp thời những thiếu sót trong công tác đào tạo, sát hạch.

“ Ngoài việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chúng tôi cũng thường xuyên lấy phiếu
thăm dò của học viên về công tác đào tạo, sát hạch ở các cơ sở đào tạo; niêm yết số điện thoại
đường dây nóng của lãnh đạo Sở tại các cơ sở đào tạo để tiếp nhận thông tin của các học viên
và người dân đối với công tác đào tạo, sát hạch. Vì vậy, các đơn vị đào tạo, sát hạch đã thực
hiện khá tốt quy trình đào tạo, đmả bảo chất lượng đội ngũ lái xe…”- Ông Hùng cho biết thêm.

Để nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, thời gian tới Sở GTVT tiếp tục
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siết chặt công tác quản lý; chỉ đạo Phòng chuyên môn, Thanh tra giao thông tăng cường công
tác kiểm tra về việc thường xuyên duy trì điều kiện hoạt động tốt nhất đối với công tác đào tạo,
sát hạch lái xe; tăng cường kiểm tra việc thực hiện đúng kế hoạch, tiện độ, đủ các học phần đào
tạo theo quy định; thực hiện công khai, minh bạch quá trình sát hạch lái xe, giảm thiểu tác
động, can thiệp của con người trong công tác sát hạch, cấp GPLX… qua đó pháp phần giảm
thiểu TNGT.

Các học viên đến học nghiêm túc tại Trung tâm đào tạo sát hạch cấp GPLX Kô Ru Cô
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