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Số: 419 /SGTVT-QLVTPT&NL

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________________

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 19 tháng 02 năm 2021

V/v Thay đổi tuyến đường sát hạch lái xe
trên đường giao thông công cộng.
Kính gửi: Trung tâm DN và ĐTSH lái xe Hải Vân
Căn cứ thông tư số 38/2019/TTBGTVT ngày 08/10/2019 sửa đổi, bổ sung một
số điều thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao
thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;
Tuyến đường để sát hạch lái xe ô tô trên đường trong phạm vi 2 Km là tuyến đường
có đủ các tình huống giao thông phù hợp với nội dung chương trình đào tạo như:
đường bằng, đường hẹp, đường dốc, đường giao nhau, đường phố, thị xã, thị trấn có
các biến báo hiệu đường bộ và mật độ dân cư đi lại trung bình.
Thời gian qua, tuyến đường tổ chức sát hạch lái xe ô tô trên đường áp dụng cho
TTDN&ĐTSHLX Hải Vân thực hiện tại văn bản số 2656/SGTVT-QLVTPT&NL
ngày 09/10/2020 của Sở GTVT; xét thấy nơi tập trung học viên tại vị trí xuất phát mật
độ phương tiện thông qua hiện nay quá đông là nơi tập trung đưa xe và học viên tập
kết để tổ chức lên xe chuẩn bị sát hạch trên đường có tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây mất trật
tự an toàn giao thông đường bộ trong quá trình sát hạch lâu dài.
Để đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình tổ chức. Nay Phòng
QLVTPT&NL đề nghị thay đổi tuyến đường sát hạch mới để tổ chức sát hạch cấp
giấy phép lái xe cơ giới đường bộ như sau:
Vị trí xuất phát từ quán Cánh Đồng đường Mô Xoài, phường Phước Hưng, Đường 3/2 - Tuyến tránh quốc lộ 56 – Vòng xoay Hòa Long - Quốc lộ 56 đường
Hùng Vương Tp Bà Rịa để thực hiện quy trình thi kỹ năng lái xe trên đường đối
với 3 – 4 thí sinh sát hạch/lượt với chiều dài tối thiểu 02 Km/thí sinh
Tuyến đường trên phù hợp, an toàn giao thông hơn đồng thời tiện lợi để gắn
thiết bị chấm điểm tự động trên xe sát hạch kết nối phần mềm điều hành về máy chủ
trung tâm sát hạch có đường thuê bao riêng và địa chỉ IP tĩnh để tổ chức quản lý sát
hạch lái xe trên đường.
Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà rịa - Vũng tàu thông báo, đề nghị Trung tâm sát
hạch lái xe Hải Vân liên hệ phòng Quản lý đô thị Tp Bà Rịa, UBND Phường Phước
Hưng, Tp Bà Rịa để cùng phối hợp thực hiện tạo thuận lợi, an toàn trong quá trình tổ
chức các kỳ sát hạch cấp Giấy phép lái xe lái xe cơ giới đường bộ, đảm bảo ATGT
đúng pháp luật giao thông đường bộ hiện hành./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở (b/c)
- Tổng cục ĐBVN (báo cáo);
- Công an Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Công an Tp Bà Rịa;
- UBND Phường Phước Hưng (phối hợp);
- Phòng QLĐT Tp Bà Rịa (phối hợp);
- Lưu VT, Phòng QLVTPT&NL.
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