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Quy trình CHO THUÊ XE THIẾT BỊ 

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHAṂ VI ÁP DUṆG  

1. Mục đích: 

- Quy trình này quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc 

cho thuê xe ô tô phục vụ luyện tập tại trung tâm Sát hạch Trường Cao đẳng 

nghề số 1 – Bộ Quốc Phòng.  

2. Phạm vi áp dụng 

Quy trình này được áp dụng cho Trung tâm Sát hạch lái xe Quân Khu 1.  

   II. ĐIṆH NGHIÃ VÀ TỪ VIẾT TẮT 

1. Điṇh nghiã (Không có định nghĩa). 

2. Từ viết tắt: 

BGH:   Ban Giám hiệu 

TTSHLX:   Trung tâm sát hạch lái xe 

KT:   Kỹ thuật 

ĐTLX:  Đào tạo lái xe 

III. LƯU ĐỒ (Xem trang 2)  

IV. ĐẶC TẢ (Xem trang 3-4) 
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ĐẶC TẢ QUY TRÌNH CHO THUÊ XE THIẾT BỊ 

 

TT Tên bước Nội dung công việc 

Bộ phận/ 

người  

thực hiện 

Bộ phận/ 

người  

phối hợp 

thực hiện 

Kết quả  

đạt được 

Hạn  

hoàn thành 

Biểu 

mẫu/  

Hồ sơ 

1 
Tiếp nhận và 

hướng dẫn 

-  Tiếp nhận khách và 

hướng dẫn vào Phòng Tài 

chính. 

Nhân viên 

bảo vệ 

Giám đốc  

TTSHLX 

(Đ/c Tuấn) 

Hướng dẫn cụ 

thể cho khách 

Ngay khi 

khách đến 

thuê xe 

 

2 
Viết phiếu 

thuê xe 

- Nhân viên TC viết phiếu 

cho thuê xe theo nhu cầu 

của khách hàng và hướng 

dẫn khách ra nộp phiếu tại 

bàn điều hành xe của đội 

xe. 

Nhân viên 

Tài chính 

(Đ/c Chính) 

Nhân viên 

trực đội xe 

(Đ/c Ngọc 

Cường) 

Thuê xe theo 

phiếu đăng kí 

thuê xe 

Theo thời 

gian thuê xe 

 

3 
Kiểm tra,  

ghi chép 

- Nhân viên trực đội xe 

kiểm tra phiếu, ghi thời 

gian thuê xe của các xe 

vào sổ trực, bàn giao xe 

cho khách.  

Nhân viên 

trực đội xe 

(Đ/c Ngọc 

Cường) 

Nhân viên 

Tài chính 

(Đ/c Chính) 

Kiểm tra một 

số thông tin 

của người thuê 

xe 

Theo thời 

gian đăng kí 

thuê xe 

 

4 Bàn giao xe 

- Thực hiện bàn giao xe 

cho khách. Nếu không có 

giáo viên hướng dẫn thì 

đội xe phải bố trí người 

hướng dẫn cho học viên 

cách thực hiện bài tâp 

trong hình. 

Nhân viên 

trực đội xe 

(Đ/c Ngọc 

Cường) 

Nhân viên tài 

chính, nhân 

viên kỹ thuật 

Bàn giao xe, 

và theo dõi 

tình hình ôn 

luyện của hoạc 

viên 

Theo thời 

gian ghi trên 

phiếu thuê xe 

 

5   Theo dõi  - Theo dõi giám sát, nhắc Nhân viên Giám đốc  - Giám sát   
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TT Tên bước Nội dung công việc 

Bộ phận/ 

người  

thực hiện 

Bộ phận/ 

người  

phối hợp 

thực hiện 

Kết quả  

đạt được 

Hạn  

hoàn thành 

Biểu 

mẫu/  

Hồ sơ 

luyện tập nhở, điều hành việc luyện 

tập của các xe trên sân.  

Khi có sự cố của thiết bị 

hoặc xảy ra va chạm, xe 

lao lên vỉa hè, phải kịp 

thời thông báo cho trực 

chỉ huy để giải quyết. 

(Bước 7) 

trực xe 

Nhân viên 

Tài chính 

Nhân viên  

kỹ thuật 

TTSHLX 

(Đ/c Tuấn) 

luyện tập 

- Giải quyết sự 

cố (nếu có) 

 

 

6 
Nhận lại xe. 

Kiểm tra 

- Khi khách bàn giao lại 

xe, nhân viên đội trực xe 

phải kiểm tra xe. Nếu 

không có sự cố, chuyển 

sang bước 8. Nếu có sự cố 

chuyển bước 7.  

Nhân viên 

trực đội xe 

(Đ/c Ngọc 

Cường) 

Giám đốc  

TTSHLX 

(Đ/c Tuấn) 

- Giải quyết sự 

cố (nếu có) 

 

Sau khi 

khách bàn 

giao lại xe 

cho TTSHLX 

 

8 Lưu hồ sơ 

- Nếu không có sự cố xảy 

ra khi hết ca trực nhân 

viên đội xe phải ký vào sổ 

trực ghi rõ tình trạng thực 

tế của xe thiết bị đang 

thuê, các xe tập trong sân 

sát hạch, chốt giờ thuê xe 

thiết bị vào sổ. 

Nhân viên 

Đội trực xe 

Nhân viên 

Tài chính 

 

Giám đốc  

TTSHLX 

(Đ/c Tuấn) 

Lưu hồ sơ 

Sau khi 

khách bàn 

giao lại xe 

cho TTSHLX 

 

 

 


