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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đào tạo lái xe cơ giới đường bộ 

 

Căn cứ Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của 

Quốc hội khoá XI; 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 

2008 của Quốc hội khoá XII; 

Căn cứ Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2006 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo 

dục và Bộ luật Lao động về dạy nghề; 

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính 

phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử 

dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 

học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;  

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao 

thông vận tải; 

Liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn cơ chế quản lý tài 

chính đào tạo lái xe cơ giới đường bộ, như sau: 

Điều 1. Quy định chung 

1. Thông tư này quy định về quản lý tài chính trong hoạt động đào tạo lái 

xe cơ giới đường bộ. 

2. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt 

động đào tạo lái xe cơ giới đường bộ; không áp dụng đối với việc tổ chức đào 

tạo, cấp giấy phép lái xe của ngành Công an và Quân đội làm nhiệm vụ an ninh, 

quốc phòng. 

3. Học phí là khoản đóng góp của người học, tạo nguồn kinh phí để trang 

trải toàn bộ chi phí cho các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.  

4. Các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ phải đảm bảo các điều kiện về 

cơ sở vật chất, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn và chương trình đào tạo theo 

Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (hiện nay 



là Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ Giao thông vận tải 

quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ); Quy định 

về bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều khiển xe 

máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ (hiện nay là Thông tư số 

06/2011/TT-BGTVT ngày 07/03/2011 của Bộ Giao thông vận tải quy định về 

bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều khiển xe 

máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ). 

5. Các cơ sở đào tạo trực tiếp thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ tổ 

chức hạch toán riêng, quản lý theo từng loại đào tạo thực tế tại cơ sở; khoản thu 

học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ không ghi thu, ghi chi qua ngân sách nhà 

nước. 

Điều 2. Xây dựng mức thu học phí 

1. Mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ được xây dựng theo 

từng hạng giấy phép lái xe quy định tại điều 59 của Luật Giao thông đường bộ 

số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008 trên cơ sở các học phần, gồm: 

a) Lý thuyết. 

b) Thực hành lái xe. 

2. Mức thu học phí ôn tập để thi cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 

được xây dựng trên cơ sở các học phần, gồm: 

a) Lý thuyết. 

b) Thực hành lái xe. 

3. Mức thu học phí bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho 

người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ được xây 

dựng theo quy định tại điều 62 của Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 

ngày 13/11/2008 trên cơ sở số tiết học quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp 

luật giao thông đường bộ. 

4. Căn cứ vào các quy định về cơ sở vật chất đào tạo lái xe, chương trình 

đào tạo, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên do Bộ Giao 

thông vận tải ban hành và định mức về tiêu hao nhiên liệu do cơ sở đào tạo lái 

xe ban hành; chế độ chi tiêu tài chính hiện hành; các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới 

đường bộ xây dựng và quyết định mức thu học phí cụ thể đối với từng hạng giấy 

phép lái xe chi tiết theo từng học phần báo cáo Bộ chủ quản hoặc cơ quan được 

ủy quyền (đối với cơ sở đào tạo lái xe trực thuộc các Bộ), báo cáo Ủy ban nhân 

dân cấp Tỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền (đối với cơ sở đào tạo lái xe thuộc địa 

phương, bao gồm cả các cơ sở ngoài công lập) để theo dõi. Các cơ sở đào tạo 

chịu trách nhiệm về quyết định ban hành mức thu và quản lý học phí của đơn vị. 

Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra theo 

quy định tại khoản 1 Điều 7 của Thông tư này; trường hợp cơ sở đào tạo ban 

hành mức thu và thực hiện thu học phí không đúng quy định, thực hiện xử lý 

theo quy định. 



5. Mức thu học phí của cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ phải xây dựng 

ổn định tối thiểu cho 1 khóa đào tạo (trừ trường hợp phải điều chỉnh do giá 

xăng, dầu quy định tại khoản 4 Điều 3 của Thông tư này). 

6. Mức thu học phí lái xe đơn vị phải công khai cho người học biết trước 

khi ký hợp đồng đào tạo với người học.  

Điều 3. Phương thức thu học phí 

1. Đối với các hình thức đào tạo để cấp Giấy phép lái xe các hạng A1, A2, 

A3, A4 và các hình thức bổ túc chuyển hạng Giấy phép lái xe; người đi học nộp 

một lần ngay khi vào học. 

2. Đối với các hình thức đào tạo để cấp Giấy phép lái xe các hạng B1, B2, 

C, người đi học nộp 50% học phí ngay khi vào học, 50% còn lại nộp tiếp trong 

thời gian học theo quy định của cơ sở đào tạo. 

3. Các cơ sở đào tạo, người trực tiếp đào tạo không được thu thêm các 

khoản khác ngoài khoản thu học phí đào tạo lái xe. 

4. Trường hợp trong quá trình đào tạo khi Nhà nước điều chỉnh giá xăng 

dầu tăng hoặc giảm từ 5% trở lên so với giá trong quyết định mức thu của cơ sở 

đào tạo; căn cứ vào chương trình đào tạo có sử dụng xăng dầu tính đến thời 

điểm Nhà nước điều chỉnh giá xăng dầu; trong phạm vi 7 ngày làm việc, cơ sở 

đào tạo tính toán số học phí người học phải trả tăng hoặc giảm so với mức thu 

học phí của cả khoá học để xác định số học phí phải thu thêm hoặc trả lại người 

học cùng với thời điểm thu học phí lần hai. Việc điều chỉnh mức thu học phí do 

Nhà nước điều chỉnh giá xăng dầu phải công khai đến từng người học. 

Điều 4: Chế độ miễn, giảm học phí 

Miễn, giảm học phí cho các đối tượng chính sách xã hội đối với người học 

chưa có nghề học nghề lái xe thuộc đối tượng miễm giảm; được miễn, giảm học 

phí theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 5. Nội dung chi:  

1. Tiền lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp theo lương; 

2. Tiền công;  

3. Chi quản lý: dịch vụ công cộng, văn phòng phẩm; 

4. Chi mua xăng, dầu phục vụ công tác đào tạo; 

5. Chi sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tài sản phục vụ đào tạo; 

6. Chi mua săm lốp, bình điện và thiết bị khác phục vụ công tác đào tạo; 

7. Chi kiểm định xe ô tô, bảo hiểm xe theo chế độ quy định; 

8. Trích khấu hao tài sản cố định; 

9. Chi trả lãi tiền vay (nếu có); 

10. Các khoản chi khác phục vụ công tác đào tạo. 



Điều 6. Cơ chế quản lý tài chính đối với cơ sở đào tạo lái xe công lập và 

ngoài công lập:  

1. Về cơ chế tài chính: 

a) Đối với cơ sở đào tạo lái xe công lập: Thực hiện theo cơ chế tự chủ tài 

chính đối với đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động theo quy định của 

Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ 

chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và các 

Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.  

b) Đối với cơ sở đào tạo lái xe ngoài công lập: Thực hiện theo chế độ quy 

định của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt 

động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường. 

2. Đối với khấu hao tài sản cố định như: phòng học lý thuyết, phòng học 

thực hành, ca bin điện tử, xe ô tô, mô tô thực tập, sân bãi thực tập và các tài sản 

khác.  

a) Hàng năm cơ sở đào tạo lái xe công lập chuyển vào quỹ phát triển hoạt 

động sự nghiệp để đầu tư tài sản trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo lái xe 

như ô tô, mô tô, phòng học chuyên dùng, các tài sản khác.  

b) Cơ sở đào tạo lái xe ngoài công lập được chuyển vào quỹ để đầu tư tài 

sản trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo lái xe như ô tô, mô tô, phòng học 

chuyên dùng, các tài sản khác.  

c) Đối với tiền trích khấu hao tài sản thuộc nguồn vốn vay, vốn huy động, 

cơ sở đào tạo được dùng để trả nợ tiền vay, tiền huy động. Trường hợp số trích 

khấu hao không đủ để trả nợ vay, tiền huy động, cơ sở đạo tạo được sử dụng quỹ 

phát triển sự nghiệp (đối với đơn vị sự nghiệp công lập) hoặc sử dụng các quỹ 

(đối với đơn vị ngoài công lập) để trả số nợ còn lại. Trường hợp đã trả hết nợ 

vay, tiền huy động, số còn lại cơ sở đào tạo được bổ sung quỹ phát triển hoạt 

động sự nghiệp (đối với đơn vị sự nghiệp công lập); bổ sung các quỹ (đối với 

đơn vị ngoài công lập) để đầu tư tài sản trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo. 

3. Mở tài khoản giao dịch: Toàn bộ số thu học phí đào tạo lái xe cơ giới 

đường bộ đơn vị gửi tại tài khoản tiền gửi Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài 

khoản giao dịch hoặc tài khoản tại Ngân hàng. 

4. Sử dụng hóa đơn thu học phí cho đối tượng nộp theo quy định hiện hành 

của Bộ Tài chính về việc in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng.  

5. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định theo quy định của pháp 

luật. 

Điều 7. Thanh tra và kiểm tra 

1. Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được ủy 

quyền, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tài chính, cơ quan quản lý dạy nghề 

cùng cấp kiểm tra định kỳ, hoặc đột xuất các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường 

bộ về việc thực hiện Quy định về quản lý đào tạo; Chương trình đào tạo lái xe 

cơ giới đường bộ; Quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường 



bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ 

theo quy định hiện hành; xây dựng mức thu, tình hình quản lý thu, chi học phí  

2. Thủ trưởng các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ chịu trách nhiệm 

toàn bộ các hoạt động thu, chi của đơn vị; thực hiện đúng Quy định về quản lý 

đào tạo, Chương trình đào tạo nghề lái xe cơ giới đường bộ, Quy định về bồi 

dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy 

chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ; thực hiện công khai tình hình thu, 

chi học phí theo quy định hiện hành. 

Điều 8. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành và 

thay thế Thông tư số 26/2007/TT-BTC ngày 3 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn mức thu học phí, quản lý và sử dụng học phí đào tạo lái xe cơ 

giới đường bộ. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị, 

cá nhân phản ánh về Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải để kịp thời giải 

quyết./. 
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