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Tóm tắt: 

Tai nạn và ùn tắc giao thông là vấn nạn của toàn xã hội hiện nay. Nâng cao chất lượng đào tạo lái 

xe ô tô là một trong những yếu tố góp phần giải quyết vấn nạn này. Tuy nhiên, đào tạo lái xe ô tô 

vẫn có những khác biệt với các quy định và xu hướng chung của giáo dục nghề nghiệp. Chương 

trình đào tạo lái xe không quy định mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra và không thiết kế theo hướng 

hình thành năng lực thực hiện, cho phép người học được tự học những nội dung thực hành vốn 

phải cần tới phương tiện, thiết bị mà họ không có là chưa hợp lý. Quy định giáo viên dạy lý 

thuyết lái xe ô tô tốt nghiệp ngành Luật hoặc Công nghệ ô tô và tương đương là chưa phù hợp 

với chương trình đào tạo. Môn học Kỹ thuật lái xe ô tô không có chuyên ngành phù hợp để giảng 

dạy. Những “điểm vênh” này sẽ được giải quyết khi chương trình đào tạo lái xe ô tô được thiết 

kế theo định hướng năng lực. 
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Abstract: 

Accidents and traffic jams are serious problems of our country. Enhancing the quality of car 

driving training is one of factors contributing to solving this problem. However, car driving 

training still has the differences compared with stipulations and the general tendency of 

occupational education. Driving training program does not define training objective, graduating 

standard and it is not designed towards forming capacity. Allowing learners to teach themselves 

practical contents requiring facilities which they have not had is unreasonable. Requirement that 

instructors teaching theoretical car driving must graduate from branches of law or car technology 

or equivalent majors does not fit training program. The subject of Car Driving Techniques does 

not have suitable speciality for teaching. These weak points will be solved when car driving 

training program is designed towards forming capacity. 
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