
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /SGTVT-QLPT&NL 

V/v góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, 

bổ sung một số điều Thông tư số 

12/2017/TT-BGTVT. 

Thanh Hóa, ngày      tháng     năm 2022 

 

Kính gửi:    

 

Các Cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 492/BGTVT-ATGT 

ngày 17/01/2022 về góp ý dự thảo Thông tư 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. 

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải đề 

nghị các Cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh nghiên cứu và tham gia ý kiến vào Dự 

thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT (Dự 

thảo Thông tư được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở GTVT). 

Ý kiến tham gia của các Cơ sở đào tạo lái xe gửi về Sở Giao thông vận tải (qua 

phòng Quản lý Phương tiện và Người lái) trước 11h00 ngày 25/01/2022 để tổng 

hợp báo cáo Bộ Giao thông vận tải (bản mềm gửi vào địa chỉ Email: 

Minhttgt79@gmail.com). Quá thời gian trên, đơn vị nào không có ý kiến tham gia, 

coi như đồng ý với nội dung Dự thảo. 

Sở Giao thông vận tải đề nghị các Cơ sở đào tạo lái xe tham gia ý kiến đúng 

thời gian./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/cáo); 

- Văn phòng Sở (để đăng tin); 

- Lưu: VT, QLPT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Vương Quốc Tuấn 
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