(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT
ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC, SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE
Kính gửi: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Thành Đạt tỉnh Bình Phước
Tôi là:...................................................................................Quốc tịch.....................

Ảnh chân dung
3x4 nền xanh
da trời, chụp
không quá 06
tháng

Sinh ngày: ….... /....... / ………...... (Nam, Nữ)
Số điện thoại (bắt buộc) ……………..………………………………………..…………….
Số Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (hoặc hộ chiếu):.......................................
Cấp ngày: …... /....... / …………......, Nơi cấp: ............................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (theo CMND,CCCD):.......................................................................
Nơi cư trú (nơi ở hiện tại):...................................................................................................................
Tôi đã có Giấy phép lái xe số:..........................................Hạng......................
do:.......................................................... cấp ngày: ..... /…... /…............ (không có thì để trống)

Đề nghị cho tôi được học, dự sát hạch để cấp giấy phép lái xe hạng: …….…......
(Ghi chú:Mô tô: A1, Ô tô số tự động: B11, Ô tô số sàn: B2, Ô tô tải: C, nâng hạng B2 lên C: B2 lên C)

Tôi đăng ký tích hợp giấy phép lái xe (nếu muốn thì đánh dấu “x”)
Xin gửi kèm theo:
- 01 Giấy chứng nhận đủ sức khỏe (theo mẫu TT24/2015/TTLT-BYT-BGTVT)
- 03 ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm (nền xanh da trời, chụp không quá 06 tháng)
- Bản sao Giấy CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu còn thời hạn có ghi số CMND hoặc thẻ CCCD (đối với người
Việt Nam) hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài);
- Bản sao Giấy phép lái xe đã được cấp (hạng A1, A2, B1, B2, C, D, E, FC) (nếu có)

- Các tài liệu khác có liên quan gồm:………………………………………………………………………...
Tôi xin cam đoan những điều ghi trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Bình Phước, ngày ..... tháng ..... năm 2.......
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

ĐƠN Ô TÔ

…..…………………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ
Số: HĐĐT/.........K….…-0…...
- Căn cứ Bộ Luật dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015
- Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
- Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Quy chế hoạt động dạy nghề của cơ sở đào tạo;
Hôm nay, ngày ……/……./…………

tại TT Thành Đạt, chúng tôi gồm có:

Bên A: (Đại diện Cơ sở đào tạo) Trung Tâm Giáo dục nghề nghiệp Thành Đạt
Ông/bà: Dương Thành Nam

Chức vụ: Gíam đốc

Địa chỉ: Ấp 3, Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Bên B: Người học
Ông/Bà:……………………….…………………., sinh ngày..……/..…/………….
Địa chỉ thường trú: (xem CMND) …………………………………………………..
Thỏa thuận ký kết Hợp đồng đào tạo lái xe ô tô và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1. Nội dung, chương trình đào tạo
1. Thời gian đào tạo (theo hạng xe đăng ký học)
a) Hạng B11: 556 giờ (lý thuyết: 120, thực hành lái xe: 340);
b) Hạng B2: 588 giờ (lý thuyết: 168, thực hành lái xe: 420);
c) Hạng C: 920 giờ (lý thuyết: 168, thực hành lái xe: 752).
d) Nâng hạng B2-C: 192 giờ (lý thuyết: 48, thực hành lái xe: 144).
2. Các môn kiểm tra:
a) Kiểm tra tất cả các môn học trong quá trình học;
b) Kiểm tra cấp chứng chỉ sơ cấp nghề, giấy chứng nhận tốt nghiệp khi kết thúc khóa học gồm:
môn Pháp luật giao thông đường bộ theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết; môn thực hành lái xe bài
thi liên hoàn, bài tiến lùi hình chữ chi và lái xe trên đường.
3. Chương trình và phân bổ thời gian đào tạo:
Số
TT

CHỈ TIÊU TÍNH TOÁN CÁC
MÔN HỌC

1
2
3

Pháp luật giao thông đường bộ
Cấu tạo và sửa chữa thông thường
Nghiệp vụ vận tải
Đạo đức người lái xe, văn hóa giao
thông và phòng, chống tác hại của
rượu bia
Kỹ thuật lái xe

4
5

ĐƠN
VỊ
TÍNH
giờ
giờ
giờ
giờ
giờ

HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE
Nâng
HẠNG HẠNG
HẠNG
hạng
B11
B2
C
B2-C
90
90
90
16
8
18
18
16
16
8
18
14
20
20
24

24

24

2

6

7
8
1
2
3
4

- Tổng số giờ học thực hành lái xe/1
xe tập lái
- Số giờ thực hành lái xe/học viên
- Số km thực hành lái xe/học viên

giờ

giờ
km
học
- Số học viên bình quân/1 xe tập lái
viên
Số giờ học/học viên/khóa đào tạo
giờ
Tổng số giờ một khóa đào tạo
giờ
THỜI GIAN ĐÀO TẠO
Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học
ngày
Số ngày thực học
ngày
Số ngày nghỉ lễ, khai bế giảng
ngày
Cộng số ngày/khóa đào tạo
ngày

340

420

752

68
1100

84
1100

94
1100

5

5

8

204
476

252
588

262
920

3
59,5
14
76,5

4
73,5
15
92,5

4
115
21
140

144
18
30
8
66
192
2
24
4
30

4. Địa điểm học lý thuyết: Trung Tâm Giáo dục nghề nghiệp Thành Đạt
5. Địa điểm học thực hành: Sân tập lái Trung Tâm Thành Đạt và các tuyến đường quy định trong
Giấy phép tập lái
6. Loại xe tập lái: Ô tô con hoặc tải nhỏ / Xe tải lớn
Điều 2. Mức học phí và phương thức thanh toán
1.Học phí: …………………………..đồng
- Học phí bao gồm các khoản sau của Chương trình đào tạo: Học lý thuyết, Học thực hành xe tập
lái, Chi phí tập lái trên xe có gắn thiết bị chấm điểm tự động trong bài thi Sa hình.
- Học phí không bao gồm lệ phí thi Sát hạch và cấp bằng
Lưu ý: Các chi phí khác phát sinh do học viên tự thỏa thuận với giáo viên học ngoài giờ hành
chính, thuê xe cá nhân không có trong quy định trong hợp đồng do Học viên tự chịu trách nhiệm
Trung tâm không tổ chức thu và quản lý
2. Phương thức thanh toán: Tiền mặt.
Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Thành Đạt là Đơn vị chủ quản của Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp Thành Đạt có nghĩa vụ thu tiền học phí và xuất hóa đơn tài chính theo quy định pháp luật.
3. Tiến độ thanh toán:
- Lần 1: 50% giá trị Học phí trước hoặc tại thời điểm lập Hợp đồng khi bên B nộp tiền;
- Lần 2: 50% giá trị Học phí sau khi Bên A đã hoàn thành dịch vụ đào tạo lái xe cho bên B (thể
hiện bằng việc bên B dự thi tốt nghiệp và ký thanh lý Hợp đồng)
Hoặc 100% học phí nếu bên B muốn đăng ký xếp lớp học sớm, không phải chờ khóa
Điều 3. Nghĩa vụ, quyền hạn và quyền lợi của người học
1. Nghĩa vụ:
- Người học phải tự viết đơn, ký hợp đồng và khai báo chính xác, trung thực thông tin trong
đơn xin học. Nếu đã có bằng lái xe PET (bằng lái xe dạng thẻ) thì nộp bản photo kèm theo đơn.
Trung tâm không chịu trách nhiệm nếu bằng lái bị treo, chậm trễ trong việc cấp mới.
- Trong học tập tuyệt đối chấp hành nội quy, quy chế của cơ sở đào tạo và quy định của pháp luật.
Nếu vi phạm phải bồi thường toàn bộ học phí khóa học và những tổn thất gây ra, đồng thời phải
chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Người học cam kết Giấy phép lái xe (nếu có) không bị thu giữ, không trong thời gian bị
cấm cấp giấy phép lái xe. Nếu phát hiện người học không được dự sát hạch, không được
cấp Giấy phép lái xe, không được bồi hoàn học phí, lệ phí đã nộp.
2. Quyền hạn:
- Học viên có quyền đề xuất, đóng góp ý kiến xây dựng để bảo đảm quyền lợi;
- Người nhập học đang học vì lý do nào đó mà không tiếp tục tham gia học được thì cơ sở đào tạo
sẽ xét để bảo lưu và được học lại (thời gian bảo lưu không quá 01 năm).
3. Quyền lợi:
- Người học được học lý thuyết và thực hành đảm bảo đủ thời gian, nội dung theo chương trình
quy định của Bộ Giao thông vận tải;
- Người học được kiểm tra trình độ lý thuyết, thực hành để được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề hoặc
giấy chứng nhận theo quy định.
Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của cơ sở đào tạo
1. Nghĩa vụ:
Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng đào tạo để người học tập
đạt hiệu quả, bảo đảm theo hợp đồng đã ký.
2. Quyền hạn:
- Cơ sở đào tạo có quyền tạm hoãn, kỷ luật và chấm dứt hợp đồng với các trường hợp người học
vi phạm hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật;
- Cơ sở đào tạo chấm dứt hợp đồng đào tạo trước thời hạn trong các trường hợp (có đủ giấy tờ hợp
pháp và căn cứ rõ ràng) sau đây:
+ Đi nghĩa vụ quân sự;
+ Lý do sức khỏe;
+ Vi phạm pháp luật của Nhà nước và Quy chế của cơ sở đào tạo;
+ Các trường hợp khác khi được sự đồng ý của cơ sở đào tạo.
Điều 5. Những thoả thuận khác (nếu có)
Điều 6. Điều khoản thi hành
1. Trong quá trình thực hiện, nếu người học hoặc cơ sở đào tạo không thực hiện các nội dung đã
thống nhất ghi trong hợp đồng này, thì phải thông báo nêu rõ lý do và cách khắc phục. Nếu bên
nào vi phạm sẽ phải bồi thường thiệt hại theo quy định.
2. Hai bên cam kết cùng thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng. Hợp đồng có hiệu lực kể từ
ngày ký.
3. Hợp đồng làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.
NGƯỜI HỌC
(Ký và ghi rõ họ tên)

….………………………..

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

DƯƠNG THÀNH NAM

