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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

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

 
Số:            /TB-ĐHĐT 

 
Đồng Tháp, ngày      tháng 12 năm 2022 

 
 

THÔNG BÁO  
   Tuyển sinh lớp đào tạo lái xe hạng A1, A2 

  
  

 Căn cứ Công văn số 1156/SGTVT-VTPT&NL ngày 12 tháng 12 năm 2022 của 
Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp về chấp thuận chủ trương cho Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp Kỹ thuật giao thông Đồng Tháp được liên kết tổ chức đào tạo các lớp lái 
xe mô tô hạng A1, A2 tại Trường Đại học Đồng Tháp; 

 Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học viên trong việc tham gia học và sát hạch 
cấp giấy phép lái xe hạng A1, A2, Trường Đại học Đồng Tháp thông báo mở lớp đào 
tạo lái xe mô tô hạng A1, A2 như sau: 

      1. Đối tƣợng: Mọi công dân mang quốc tịch Việt Nam và đủ 18 tuổi (tính đủ 
theo ngày tháng năm sinh). 

  2. Thời gian học và thi sát hạch 

Đợt học Ngày học Ngày sát hạch Địa điểm 

Đợt 1 26, 27/12/2022  
Trung tâm GDNN – KTGT 

Đồng Tháp 
Đợt 2   

Đợt 3   

3. Học phí và lệ phí sát hạch 

a) Học phí 

- Hạng A1: 240.000 đồng. 

- Hạng A2: 1.500.000 đồng. 

b) Lệ phí sát hạch: 225.000 đồng. 

4. Thời gian nhận hồ sơ và tổ chức học tập 

 a) Thời hạn nhận hồ sơ 

 - Đợt 1: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 21/12/2022. 

 - Đợt 2: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/12/2022. 

 - Đợt 3: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/01/2023. 

 b) Tổ chức học tập 

 - Học lý thuyết tại Trường Đại học Đồng Tháp. 

 - Học thực hành và thi sát hạch tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Kỹ thuật giao 
thông Đồng Tháp. 

03, 04/01/2023

10, 11/01/2023

05/01/2023

11/01/2023

19/01/2023
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5. Hồ sơ và địa chỉ đăng ký 

a) Hồ sơ đăng ký 

- 01 đơn đề nghị học, sát hạch cấp giấy phép lái xe (theo mẫu). 

- 01 bản cam kết (theo mẫu). 

- 01 giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận: “Đủ sức khỏe lái xe hạng A1/A2”. 

- 02 bản photocopy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu 
còn hạn sử dụng. 

- 02 ảnh màu 3x4: 01 ảnh dán vào đơn đề nghị học, sát hạch cấp giấy phép lái xe, 
01 ảnh dán vào giấy chứng nhận sức khỏe (ảnh chụp không quá 06 tháng, mặc áo sơ 
mi, tóc không phủ chân mày, nền xanh dương). 

b) Địa điểm đăng ký 

Nộp hồ sơ trực tiếp vào các ngày trong tuần tại Trung tâm Liên kết đào tạo – Bồi 
dưỡng nghề (Phòng 204B2), Trường Đại học Đồng Tháp. Địa chỉ: 783 Phạm Hữu Lầu, 
Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại liên hệ: 02773830383 
hoặc 0932925529 (Chuyên viên Trần Ngọc Thuận)./. 

 

Nơi nhận:  
- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 
- Website, Eoffice; 
- Lưu: VT, TTLKĐT-BDN (Thuận). 
 

HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

Hồ Văn Thống 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC, SÁT HẠCH 
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE 

 
Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp 

 

Tôi là:  ………………………………………………………………………………… 

Sinh ngày: ……………………………………Nam, Nữ: …………………………….. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………... 

Nơi cư trú:  ..........................................................................................................................  

Số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (hoặc hộ chiếu): 

……………………… Cấp ngày: …………………, Nơi cấp:  .........................................  

Đã có giấy phép lái xe số: …………………… hạng: …… do Sở GTVT ........................  

cấp ngày: ……/ ……/ …………….; Trúng tuyển ngày: ………/ ……../ 
……………… 

Số điện thoại:  .....................................................................................................................  

Đề nghị cho tôi được học, dự sát hạch để cấp Giấy phép lái xe hạng:  ..............................  

Đăng ký tích hợp giấy phép lái xe  

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ với hình thức tước quyền sử 
dụng giấy phép lái xe: có               không 

Xin gửi kèm theo: 

- 01 giấy chứng nhận đủ sức khỏe; 

- 03 ảnh màu cỡ 3x4cm, chụp không quá 06 tháng; 

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn 
thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân ( đối với 
người Việt Nam) hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài); 

- Các tài liệu khác có liên quan bao gồm (bổ sung giấy tờ có ngày tháng sinh - nếu 
cần): 

 ............................................................................................................................................  

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên là đúng sự thật, nếu sai sót tôi xin hoàn toàn 
chịu trách nhiệm. 

  Đồng Tháp, ngày … tháng ….. năm 20 

NGƢỜI LÀM ĐƠN 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

 

 
 
 

Ảnh 3x4 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
 

BẢN CAM KẾT 
 
 

Tôi là:  ………………………………………………………………………………… 

Sinh ngày: …….tháng………năm  ………….; Nam, Nữ: …………………………….. 

Nơi cư trú:  ..........................................................................................................................  

Có giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân số:  ........................................  

Cấp ngày: …………………, Nơi cấp:  ..............................................................................  

Hiện tại tôi có giấy phép lái xe số: …………………… hạng: ..........................................  

Do Sở GTVT tỉnh………………………………..cấp ngày: ……/ ……/ ……………. 

Tôi xin cam kết thực hiện các nội dung sau: 

 1. Đến ngày được cấp GPLX không vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 
thông đường bộ đến mức bị tước quyền sử dụng GPLX. 

2. Đến ngày được cấp GPLX không có các hành vi vi phạm đến mức bị cơ quan 
quản lý nhà nước có thẩm quyền cấm cấp và sử dụng GPLX. 

3. Nếu vi phạm Điểm 1 và Điểm 2 nêu trên tôi xin chấp nhận thực hiện các quy 
định như sau: 

3.1. Không dự sát hạch để cấp GPLX. 

 3.2. Không được cấp GPLX. 

 3.3. Không được nhận lại các khoản phí và lệ phí đã nộp. 

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam kết nêu trên./. 

 

  Đồng Tháp, ngày … tháng ….. năm 20 

NGƢỜI LÀM ĐƠN 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

 

 


