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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ  
KHU VỰC LONG THÀNH-NHƠN TRẠCH 

TỔ BỘ MÔN LÁI XE Ô TÔ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BÁO CÁO  TÌNH TRẠNG XE TẬP LÁI 
 HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN:……………………………………………….  

- Giáo viên dạy lái xe, quản lý xe. Xin báo cáo  xe tập lái như sau: 
1. Loại xe:………………………………………2. Biển kiểm soát . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nội dung :                     

Báo cáo của GV Kiểm tra của bộ phận kỹ thuật 
1. Tình trạng Động cơ 
…………………………………… 
………………………………………….......... 
……………………………………………….. 

1. Tình trạng Động cơ: 
…………………………………… 
………………………………………….......... 
……………………………………………….. 

2. Số ki lô mét:…………………………… 
 

2. Số ki lô mét:…………………………… 
 

3.Các bộ phận điều khiển trên cabin, lót sàn, hệ 
thống đèn, hệ  thống điện, hệ thống 
làm mát (quạt gió):……………………………. 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
 

3.Các bộ phận điều khiển trên cabin, lót sàn, hệ 
thống đèn, hệ  thống điện, hệ thống 
làm mát (quạt gió):……………………………. 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 

4. Ngoại thất, kiểm tra sự móp méo, trấy xước, 
thiếu của các bộ phận bên ngoài xe, thùng xe, 
bạt, ghế ngồi học viên, bánh xe, bánh xơ cua + 
con đội, bình ắc quy:………………………….. 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
 

4. Ngoại thất, kiểm tra sự móp méo, trấy xước, 
thiếu của các bộ phận bên ngoài xe, thùng xe, 
bạt, ghế ngối học viên, bánh xe, bánh xơ cua + 
con đội, bình ắc quy:………………………….. 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

5. Vấn đề phát sinh khác (vệ sinh trong, ngoài) 
:…………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
 

5. Vấn đề phát sinh khác (vệ sinh. . .) 
………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 

                       Người báo cáo              
                Giáo viên quản lý xe          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              
        Nội dung  kiểm tra kết thúc vào lúc…….giờ  ngày…..tháng ……năm………, các bên 
thống nhất ký tên. 
                      Cán bộ kiểm tra                                                       Giáo viên quản lý xe 


