
 
THÔNG BÁO  

Tuyển sinh đào tạo lái xe mô tô hạng A1, ô tô các hạng B1, B2 và C 

 

 

Căn cứ Thông tư số: 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giao 

thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Quyết 

định số: 430/QĐ-CĐBK ngày 23/9/2020 của Trường Cao đẳng Bắc Kạn về việc điều chỉnh 

mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ. Trường Cao đẳng Bắc Kạn thông báo 

tuyển sinh đào tạo các hạng lái xe A1, B1, B2 và C như sau: 

1. Đối tƣợng tuyển sinh 
Là công dân Việt Nam tuổi từ 18 tuổi trở lên đối với người học lái xe hạng A1, B1, B2 

và 21 tuổi trở lên với xe hạng C có đủ điều kiện sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế đều có 

thể tham gia học tập. 

2. Thời gian học 
- Học lái xe mô tô hạng A1= 12 giờ. 

- Học lái xe ô tô hạng B1 (Số tự động) = 476 giờ (lý thuyết 136; thực hành lái xe: 

340). 

- Học lái xe ô tô hạng B1 (Số sàn) = 556 giờ (lý thuyết 136; thực hành lái xe: 420).  

- Học lái xe ô tô hạng B2 = 588 giờ (lý thuyết 168; thực hành lái xe: 420).  

- Học lái xe ô tô hạng C = 920 giờ (lý thuyết 136; thực hành lái xe: 752).  

- Nâng hạng từ B2 lên hạng C = 192 giờ (lý thuyết 48; thực hành lái xe: 144).  

3. Học phí đào tạo tại trƣờng 

 

TT Hạng lái xe Hạng C Hạng B2 
Hạng B1, 

B11 

Hạng A1 

Không có 

GPLX ô 

tô 

Có GPLX 

ô tô 

1 Mức học phí 15.200.000 10.800.00 10.800.000 250.000 200.000 

2 Mức lệ phí 585.000 585.000 585.000 225.000 185.000 

3 Bảo hiểm 100.000 100.000 100.000 - - 

 

- Nâng hạng từ B2 lên hạng C = 4.500.000 đồng (Bốn triệu năm trăm nghìn đồng). 

Mức học phí đào tạo lái xe ô tô có thể điều chỉnh cho phù hợp với giá xăng dầu. 

4. Những ƣu điểm khi học lái xe ô tô tại Trƣờng Cao đẳng Bắc Kạn 
Người học tiết kiệm chi phí học, có tay nghề khi điều khiển xe, vì: Được học lý thuyết 

tại các phòng học trang bị đầy đủ các phương tiện hiện đại, được thi tốt nghiệp trên xe có 

thiết bị chấm điểm tự động (như xe sát hạch) và thực hành trên các xe tập lái chất lượng cao 

(Gentra, Vinaxuki, Hyundai, For, Chevrolet, Kia-K3, Vios, Mitsubishi), có sân tập lái đạt 

tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Giao thông vận tải dưới sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ 

giáo viên nhiều kinh nghiệm. 

 5. Hồ sơ nhập học 

Người học lái xe lần đầu lập 01 bộ hồ sơ, nộp trực tiếp tại cơ sở đào tạo.  

5.1. Đối với học viên học lái xe ô tô các hạng B1, B2 và C, hồ sơ bao gồm: 

  UBND TỈNH BẮC KẠN 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:          /TB-CĐBK Bắc Kạn, ngày        tháng 4 năm 2021 



- Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu quy định (mẫu số 01). 

- Ảnh màu nền xanh cỡ 3x4 (06 cái). 

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn. 

- Giấy khám sức khoẻ của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định. 

5.2. Đối với học viên học lái xe mô tô hạng A1 hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu quy định (mẫu số 01). 

- Đối với học viên học lái xe mô tô hạng A1 là người không biết đọc, viết Tiếng Việt 

có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Kạn (mẫu số 02). 

- Ảnh màu nền xanh cỡ 3x4 (04 cái). 

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn. 

- Giấy khám sức khoẻ của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định. 

6. Địa điểm nộp hồ sơ 
Nộp hồ sơ tại Khoa Cơ giới đường bộ, Trường Cao đẳng nghề Bắc Kạn-Tổ 9 - Phường 

Phùng Chí Kiên - TP. Bắc Kạn - T. Bắc Kạn. 

Để biết thêm các thông tin khác vui lòng liên hệ qua số điện thoại:  

Khoa Cơ giới đƣờng bộ: 02093.878.390.  

1. Thầy Hà - Phó Trƣởng Khoa: 0974.456.688. 

2. Thầy Doanh -  Cán bộ: 0974.448.992. 

3. Thầy Lâu - Cán bộ: 0979.812.393.  

4. Cô Hƣơng - Cán bộ: 0366.161.262. 

Lưu ý: Đối với đào tạo lái xe ô tô Nhà trường có tổ chức học ngoài giờ hành chính, 

đào tạo theo nhu cầu người học. 

Trên đây là Thông báo tuyển sinh đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ của 

Trường Cao đẳng Bắc Kạn./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- BGH; 

- Phòng ĐT, Khoa CGĐB; 

- UBND các xã trên địa bàn tỉnh; 

- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện; 

- Wedsite Nhà trường; 

- Lưu: VT.  

KT. HIỆU TRƢỞNG 

PHÓ HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bế Ngọc Tuấn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

Ảnh màu 3x4 cm 

không chụp quá 

6 tháng 

(đóng dấu 

giáp lai) 
 

        ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC, SÁT HẠCH 

         ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE 

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn 

 

 

Tôi là:....................................................................Quốc tịch.......................... 

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

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

…………………………………………………………………………….. 

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

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

CMND (hoặc hộ chiếu):....................................;cấp ngày: ...... /......../ .........;  nơi 

cấp:.................................................................................................................... 

Đã có giấy phép lái xe số:..............................................hạng.......................... 

do:............................................................................... cấp ngày: ..... /..... / ........... 

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

Xin gửi kèm theo: 

- 01 giấy chứng nhận đủ sức khỏe; 

- Bản photocopy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu). 

- 02 ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm: 

                                                      + Học, sát hạch cấp GPLX mô tô: 04 cái. 

                                                      + Học, sát hạch cấp GPLX ô tô: 06 cái. 

- 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. 

 ......................., ngày ....... tháng ........ năm 20 ........ 

NGƢỜI LÀM ĐƠN 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

 

 



Mẫu số 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Ảnh màu 3x4 cm 

không chụp quá 6 

tháng (đóng dấu 

giáp lai) 

 

 

UBND xã, phường, thị trấn:…………………………………... 

 

                                       XÁC NHẬN:   

 

Ông (Bà) .......................................................................... Nam ( nữ )………….... 

Sinh ngày ……. tháng ……. năm ……… Quốc tịch…………… Dân tộc……… 

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

Số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân 

 hoặc hộ chiếu …………………………….cấp ngày……./……../ …………..… 

 Nơi cấp .................................................................................................................. 

Là người không biết đọc, viết Tiếng Việt. 

Đề nghị cho Ông (Bà) ………………………………… được học, dự sát hạch để 

được cấp giấy phép lái xe hạng A1./. 

  

 

NGƢỜI HỌC, SÁT HẠCH LÁI XE 

(Điểm chỉ) 

…………, ngày ….. tháng ..... năm20….. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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