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UBND TỈNH GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 524 /SGTVT-QLPT&NL                   Gia Lai, ngày 27 tháng 3 năm 2020 
V/v góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy 

định về hình thức đào tạo, nội dung và 
phương án tổ chức sát hạch lái xe mô tô 2 

bánh hạng A1, máy kéo nhỏ hạng A4 đối với 
người đồng bào dân tộc thiểu số không biết 

đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

 

 

Kính gửi:  
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;  

   - Ban dân tộc tỉnh; 
 
 Thực hiện các quy định của pháp luật về công tác đào tạo, sát hạch lái xe, ngày 
27/02/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND Quy định về 
hình thức đào tạo, nội dung và phương án tổ chức sát hạch lái xe mô tô 2 bánh hạng 
A1 đối với người đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ học vấn quá thấp trên địa bàn 
tỉnh Gia Lai. Qua thời gian thực hiện, Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND đã phát huy 
hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho người đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ học 
vấn quá thấp được đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1; cụ thể: 
hàng năm, Sở GTVT đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành, chính quyền địa 
phương, các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch tổ chức trên 450 lớp đào tạo, trên 150 
kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1 và cấp mới trên 2.500 giấy phép lái xe mô tô hạng 
A1 cho người dân thuộc thành phần theo Quyết định trên... 
 Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, khi Chính phủ ban hành 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; Bộ Giao thông vận tải ban hành 
Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT 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. Vì vậy 
Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND không còn phù hợp với quy định hiện hành, do đó 
việc xây dựng Dự thảo Quyết định mới trình UBND tỉnh xem xét, thay thế Quyết 
định trên là hết sức cấp bách và cần thiết. 

Bên cạnh đó, hiện nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai có khoảng 37.747 xe máy kéo 
nhỏ, xe máy phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp (trong đó có 22.121 xe máy kéo nhỏ 
và 15.626 xe máy phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp); đa số người dân điều khiển 
loại phương tiện trên chưa được cấp GPLX, trong đó số đồng bào dân tộc thiểu số 
chiếm tỷ lệ cao, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt. 
Tuy nhiên hiện nay chưa có quy định về đào tạo, sát hạch lái xe đối với đồng bào dân 
tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt. Để đảm bảo thực hiện đúng quy định của 
Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT, Sở GTVT xác định phải xây dựng Dự thảo Quyết 
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định trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Quy định về đào tạo, sát hạch lái máy kéo 
nhỏ hạng A4 đối với đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên 
địa bàn tỉnh Gia Lai.  

Để đảm bảo tính thống nhất, thực hiện đúng trình tự, thủ tục xây dựng văn bản 
quy phạm pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong công tác đào tạo, sát 
hạch lái xe và các cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương trong công tác quản 
lý. Sở GTVT đã đề nghị UBND tỉnh cho phép xây dựng Dự thảo Quyết định trình 
UBND tỉnh xem xét, thay thế Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND đồng thời ban hành 
Quy định về hình thức đào tạo, nội dung và phương án tổ chức sát hạch lái xe mô tô 2 
bánh hạng A1, máy kéo nhỏ hạng A4 đối với đồng bào dân tộc thiểu số không biết 
đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Gia Lai và đã được UBND tỉnh thống nhất tại 
công văn số 140/UBND-NC ngày 16/01/2020 về việc triển khai thực hiện công tác rà 
soát văn bản quy phạm pháp luật; công văn số 474/VP-CNXD ngày 18/02/2020 của 
UBND tỉnh về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, sát hạch lái xe 
mô tô hạng A1, máy kéo nhỏ hạng A4. 

Căn cứ các quy định hiện hành về đào tạo, sát hạch lái xe, thực hiện các văn 
bản của UBND tỉnh và đối chiếu với tình hình thực tế tại địa phương, Sở Giao thông 
vận tải đã soạn thảo Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về hình 
thức đào tạo, nội dung và phương án tổ chức sát hạch lái xe mô tô 2 bánh hạng A1, 
máy kéo nhỏ hạng A4 đối với đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng 
Việt trên địa bàn tỉnh Gia Lai, so với Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND có một số 
điểm mới như: 

- Quy định mới về thủ tục hành chính (Giấy xác nhận của UBND xã, phường, 
thị trấn nơi cư trú, xác nhận là người đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết 
tiếng Việt); Thay đổi về việc giải thích từ ngữ và hồ sơ của người học, sát hạch lái xe 
mô tô 2 bánh hạng A1; 

- Là cơ sở pháp lý để các cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương, các cơ 
sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe, các tổ chức, cá nhân liên quan và đồng bào dân 
tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt có đủ điều kiện để thực hiện việc đào tạo, 
sát hạch cấp GPLX máy kéo nhỏ hạng A4; 
 - Quy định về hình thức đào tạo, nội dung và phương án tổ chức sát hạch lái xe 
máy kéo nhỏ hạng A4 đối với đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng 
Việt. 
 - Quy định về trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn, cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe 
và các cá nhân liên quan trong công tác đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A1, máy 
kéo nhỏ hạng A4 đối với đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt. 
 Để việc soạn thảo Dự thảo Quyết định ban hành quy định được hoàn thiện, 
đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở 
Giao thông vận tải đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân tộc tỉnh 
nghiên cứu, tham gia góp ý nội dung Dự thảo Quyết định, Quy định của UBND tỉnh 
ban hành về hình thức đào tạo, nội dung và phương án tổ chức sát hạch lái xe mô tô 2 
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bánh hạng A1, máy kéo nhỏ hạng A4 đối với đồng bào dân tộc thiểu số không biết 
đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 
 (gửi kèm công văn có Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định 
trên) 

Kết quả, nội dung tham gia góp ý (văn bản giấy hoặc bản điện tử) gửi về Sở 
Giao thông vận tải trước ngày 07/4/2020 theo địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, 
Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai hoặc địa chỉ hộp thư điện tử: huuln.sgtvt@gialai.gov.vn. 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh quan tâm, 
phối hợp thực hiện để việc xây dựng, hoàn thành Dự thảo Quyết định, Quy định đạt 
kết quả cao./.       

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh 
 Gia Lai (phối hợp đăng tải);  
- Lưu: VT, QLPT&NL (Hữu). 
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