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THÔNG BÁO  

   Tuyển sinh lớp đào tạo lái xe hạng A1, A2 – đợt tháng 02/2023 

  

  

 Căn cứ Công văn 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 giao thông vận tải 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 để các học viên sắp xếp thời gian 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 tượng  

 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 tháng 02/2023 

Ngày học Ngày sát hạch 

11/02/2023 20/02/2023 

18/02/2023 27/02/2023 

3. Học phí và lệ phí thi sát hạch 

- Học phí: 

+ Hạng A1: 240.000 đồng. 

+ Hạng A2: 1.500.000 đồng. 

- Lệ phí thi sát hạch và cấp GPLX: 225.000 đồng. 

4. Thời gian nhận hồ sơ, hình thức học 

 - Thời hạn nhận hồ sơ: nhận hồ sơ thường xuyên tất cả các ngày trong tuần. 

 - Hình thức học: 

 + Học lý thuyết và hướng dẫn thực hành tại Trường Đại học Đồng Tháp. 

 + Thi sát hạch tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Kỹ thuật giao thông Đồng Tháp. 

5. Hồ sơ và địa chỉ đăng ký 

5.1. Hồ sơ 

- 01 đơn đề nghị học, sát hạch cấp giấy phép lái xe (theo mẫu tại Trung tâm LKĐT-

BDN). 



 

 

- 01 bản cam kết (theo mẫu tại Trung tâm LKĐT-BDN). 

- 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. 

* Lưu ý: 

- Về ảnh màu 3x4: 01 ảnh dán vào đơn đề nghị học, sát hạch cấp giấy phép lái xe, 

01 dán vào giấy chứng nhận sức khỏe (ảnh chụp không quá 06 tháng, mặc áo sơ mi, tóc 

không phủ mài, nền xanh dương). 

- Khi nộp hồ sơ mặc áo sơ mi hoặc áo thun có bâu để chụp hình trực tiếp. 

5.2. Địa điểm đăng ký 

Nộp hồ sơ trực tiếp 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; Số điện thoại: 0277 3830383 hoặc di động: 0932925529 

(Trần Ngọc Thuận). 

Nơi nhận:  
- www.dthu.edu.vn; 

- https://eoffice.dthu.edu.vn; 

- Lưu VT, TTLKĐT-BDN(Thuận). 
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