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Số:         /QĐ-SGTVT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng 8 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi hồ sơ dự sát hạch lái xe ô tô và không được tham dự các kỳ 

sát hạch cấp giấy phép lái xe 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

 

Căn cứ Quyết định số 3332/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu, Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

 Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao 

thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường 

bộ; 

Căn cứ Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 8/10/2019 của Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT 

ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp 

giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;  

Căn cứ  biên bản vi phạm quy chế thi sát hạch lái xe ngày 30/07/2022 

của Hội đồng sát hạch lái xe thành lập theo Quyết định số 572/QĐ-SGTVT 

ngày 26/7/2022của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người 

lái, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Hủy kết quả  sát hạch lái xe ô tô ngày 30/7/2022 và thu hồi hồ sơ 

dự sát hạch lái xe đối với Ông Bùi Văn Thứ, sinh ngày 20/11/1968; CCCD số: 

139068000103; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu Phước Hải, thị trấn Long 

Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

Lý do: Ông Bùi Văn Thứ đã sử dụng thiết bị truyền thông gồm: điện thoại 

và thiết bị thu phát tín hiệu trong phòng thi sát hạch lý thuyết, vi phạm Điểm b 

Khoản 19 Điều 1, Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 10/8/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải. 

 Điều 2: Ông Bùi Văn Thứ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành 

vi nói trên và không được dự thi cấp Giấy phép lái xe trong thời hạn 05 (năm) 

năm kể từ ngày ký Quyết định. Sau thời hạn 5 năm nếu muốn được cấp Giấy 

phép lái xe ô tô, phải học và sát hạch như trường hợp cấp Giấy phép lái xe lần 

đầu. 
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   Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý vận tải, 

phương tiện và người lái, Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Dầu khí và ông 

Bùi Văn Thứ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:     
- Như Điều 3; 

- Tổng cục ĐBVN (b/c); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Sở GTVT các tỉnh, TP (để phối hợp); 

- Các cơ sở đào tạo, TTSH lái xe trong tỉnh; 

- Lưu VT, Phòng QLVT,PTNL. 

   KT.GIÁM ĐỐC 

   PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đỗ Hải Thuận 
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