
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 

Độc lập-Tự do-Hạnh Phúc 

***** 

ĐƠN ĐĂNG KÝ NGƯỜI TRỢ GIẢNG 
(Đào tạo lái xe) 

 

Kính gửi: Giám đốc Trung tâm 

 Tôi là: …………………………………………………………………… 

 Ngày sinh:……………………………………………………………….. 

 Số CMND: ……………………………………………………………… 

 Chức vụ: Giáo viên dạy lái xe 

Tôi làm đơn đề nghị Giám đốc chấp thuận cho tôi đăng ký người trợ giảng dạy lái xe thông tin như 

sau: 

 Họ tên trợ giảng: ………… ……………………………………………… 

 Ngày sinh: ……………………………………………………………….. 

 Số CMND: ………………………………………………………………. 

 Đã có bằng lái xe hạng: ……………….ngày trúng tuyển:………………. 

Tôi và người trợ giảng xin cam kết với Trung tâm như sau: 

1/ Người trợ giảng chỉ được hỗ trợ hướng dẫn học viên tập lái xe dưới sự giám sát trực tiếp của tôi. 

2/ Người trợ giảng phải có Giấy phép lái xe đúng hạng xe được chạy, tôi cam kết không giao xe nếu 

người trợ giảng say rượu, sử dụng chất kích thích hoặc bị tước Giấy phép lái xe không phù hợp loại xe. 

3/ Người trợ giảng phải ăn mặc lịch sự, không được phát ngôn ảnh hưởng đến uy tín Trung tâm. 

4/ Người trợ giảng gây ra thiệt hại thì tôi chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. 

5/ Người trợ giảng phải cam kết tự học để hoàn thiện các văn bằng chứng chỉ để đủ điều kiện thi lấy 

chứng chỉ Giáo viên dạy lái. Thời hạn phụ trợ giảng không quá 01 năm kể từ ngày làm Đơn này. 

6/ Trợ giảng cam kết bảo quản, giữ vệ sinh sân tập lái, tham gia lao động ít nhất 02 ngày công/tháng 

khi Trung tâm yêu cầu 

7/ Nộp đầy đủ hồ sơ và chịu toàn bộ chi phí hoàn thiện để đi học làm giáo viên ngay khi Trung tâm 

yêu cầu 

KHI KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC CÁC CAM KẾT TRÊN THÌ BỊ LOẠI KHÔNG CHO HƯỚNG 

DẪN TRÊN SÂN  

GIÁO VIÊN CAM KẾT                     TRỢ GIẢNG KÝ TÊN       NHÂN VIÊN PHÒNG Ô TÔ 

(Ký, ghi rõ họ tên)          (Ký, ghi rõ họ tên)                           (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

…………………………                    ……………………                       ………………………… 


