(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 MÔ TÔ

…..…………………………………….

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 (xem CMND):…………………………………………………………
Có Giấy CMND hoặc thẻ CCCD số:………………………………………………………….
Cấp ngày:…/……/…..… Nơi cấp:………………………….……………………….……..
Hiện tại tôi có Giấy phép lái xe số:…………………………….....…….Hạng:……………………
Do: Sở GTVT………………………..…..……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 hành thực hiện các quy định 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.
Bình phước, ngày……tháng……năm…….
NGƯỜI CAM KẾT
(ký và ghi rõ họ tên)

………………………

(Bản cam kết này phải kèm theo Đơn đề nghị học lái xe hạng Mô tô)

