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QUY TRÌNH 

 Học, kiểm tra hết môn với các môn học, thi tốt nghiệp  
nghề lái xe hạng B1, B2. 

 
I. Học viên học các môn học sau: 
       1. Luật Giao thông đường bộ. 
       2. Cấu tạo và sửa chữa thông thường. 
       3. Nghiệp vụ vận tải. 
       4. Kỹ thuật lái xe. 
       5. Đạo đức người lái xe. 
       6. Thực hành lái xe (10 bài liên hoàn và đường trường). 
            Học xong các môn học, học viên phải làm bài kiểm tra kết thúc môn học. 
II. Kiểm tra hết môn với các môn học 
       1. Hình thức kiểm tra:   
       - Lý thuyết: Trả lời trắc nghiệm trực tiếp trên Phiếu kiểm tra. 
       - Thực hành: Thi thực hành kỹ năng lái xe. 
          Tất cả các câu hỏi kiểm tra lý thuyết kết thúc môn học được biên soạn dựa trên  
405 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ - Bộ Giao thông 
Vận tải. 
       2. Nội dung kiểm tra: 
       2.1 Với Môn học Luật giao thông đường bộ:   
       - Gồm 3 học phần: 

 Học  phần 1: Khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ. 
 Học  phần 2: Biển báo hiệu  đường bộ. 
 Học  phần 3: Giải các thế sa hình. 

       - Mỗi học phần kiểm tra hết môn gồm 14 câu hỏi:  
       - Thang điểm: Từ câu số 1 tới câu 13 mỗi câu trả lời đúng được 0,7 điểm, riêng câu 
trả lời 14 đúng được 0,9 điểm. Tổng số điểm:  10,0 điểm.  
       2.2  Với  môn học Cấu tạo và sửa chữa thông thường (10 câu hỏi): 
      - Thang điểm: Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm. Tổng số điểm: 10,0 điểm. 
       2.3  Với môn học Nghiệp vụ vận tải (10 câu hỏi): 
      - Thang điểm: Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm. Tổng số điểm: 10,0 điểm. 



       2.4  Với  môn học Kỹ Thuật lái xe (10 câu hỏi): 
      - Thang điểm: Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm. Tổng số điểm: 10,0 điểm. 
       2.5 Với  môn học Đạo đức người lái xe (10 câu hỏi): 
     - Thang điểm: Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm. Tổng số điểm: 10,0 điểm. 
      2.6  Với  môn học Thực hành lái xe: 
     - Gồm 10 bài kiểm tra.  
     - Thang điểm mỗi bài kiểm tra: Tổng số điểm là 10,0 điểm. 
        Với các trường hợp học viên kiểm tra không đạt (điểm bài kiểm tra dưới 5,0 điểm), 
học viên phải kiểm tra lại ngay sau đó.  
III. Học viên thi Tốt nghiệp: 

Sau khi học viên kiểm tra kết thúc các môn học đạt yêu cầu, Trường thành lập Hội 
đồng thi tốt nghiệp cho học viên theo quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH 
ngày 24/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động-TBXH về việc ban hành Quy chế thi, kiểm 
tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề chính quy.  

Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thi có trách nhiệm thực hiện nội quy thi, đảm 
bảo tính chính xác về thông tin của người dự thi và kết quả thi, nghiêm cấm những người 
không có chức trách, nhiệm vụ vào phòng thi lý thuyết hoặc có biểu hiện can thiệp kết 
quả thi. 
IV. Học viên sau khi thi Tốt nghiệp: 

Sau khi thi tốt nghiệp, những học viên đạt được cấp Chứng chỉ Sơ cấp nghề. 
Trường hợp học viên thi hỏng, Trường sẽ tiếp tục tổ chức thi vào ngày khác 

(không quá 2 lần) hoặc ghép thi vào khóa tiếp theo, cho đến khi nào đạt sẽ được dự sát 
hạch cấp GPLX. 

Quy trình này được thực hiện kể từ ngày 15/10/2012 (thay thế Quy trình ngày 
07/12/2011 của Trường TCN khu vực Long Thành – Nhơn Trạch). Khi nhà nước có Quy 
định khác và để phù hợp yêu cầu đào tạo, Trường CĐN khu vực Long Thành-Nhơn Trạch 
sẽ điều chỉnh, bổ sung nhằm đáp ứng chất lượng đào tạo./ 

 
Nơi nhận: 
- GV ( thực hiện ); 
- P.ĐT, Tổ BMLX; 
- Lưu: VT, Website. 
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