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THÔNG BÁO 

tuyển sinh đào tạo lái xe mô tô hạng A1 năm 2023 

 

Căn cứ Giấy chứng nhận số 01/GCN-SGTVT ngày 11 tháng 7 năm 2019 

của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum về việc Chứng nhận Trung tâm sát hạch 

lái xe đủ điều kiện hoạt động; 

Căn cứ Báo cáo Phương án hoạt động đào tạo lái xe A1 của Trường Cao 

đẳng Cộng đồng Kon Tum đã được Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum phê 

duyệt; 

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-CĐCĐ ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum về việc điều chỉnh mức thu học 

phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ. 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum thông báo tuyển sinh đào tạo lái xe 

mô tô hạng A1, cụ thể như sau: 

1. Điều kiện đăng ký học 

 - Tất cả công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên. 

- Đảm bảo sức khỏe theo quy định. 

 - Biết đọc, biết viết chữ. 

2. Hồ sơ đăng ký bao gồm 

- Đơn xin học và sát hạch để cấp giấy phép lái xe (theo mẫu tại Phụ lục kèm 

theo). 

- Bản sao thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân. 

- Giấy khám sức khỏe của người học lái xe còn thời hạn.  

- 6 ảnh thẻ màu kích thước 3 x 4 cm (chụp không quá 6 tháng). 

- 1 bản sao giấy phép lái xe ô tô còn thời hạn (người học đã có giấy phép 

lái xe ô tô được miễn thi lý thuyết). 

 3. Học phí, lệ phí 

- Học phí: 200.000 đồng/người học. 

- Lệ phí sát hạch và cấp giấy phép lái xe (do Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon 

Tum thu): 225.000 đồng/người học. 

- Tài khoản và cú pháp nộp học phí, lệ phí: 

+ Tên Tài khoản: Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. 
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+ Số tài khoản: 120000081870 - Tại Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh 

Kon Tum. 

+ Cú pháp nộp học phí: Họ và tên - Học phí A1 khóa…. 

4. Thời gian học và sát hạch 

- Thời gian học: 2 ngày (khai giảng liên tục trong năm). 

- Thời gian sát hạch: 1 ngày. 

5. Địa điểm đào tạo và sát hạch: Trung tâm Thực nghiệm và Cung ứng 

dịch vụ. Địa chỉ: Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và các Trung tâm (đường Trương 

Vĩnh Ký, Tổ 2, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum). 

* Đối với học viên dự sát hạch lái xe tại Trung tâm sát hạch lái xe hạng A1 

thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum phải sát hạch lý thuyết trên máy vi 

tính theo quy định của Bộ Giao thông vận tải1. 

6. Địa điểm phát hành, thu nhận hồ sơ 

Từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đơn 

hàng, thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum (địa chỉ: Số 347 Bà Triệu, 

phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) hoặc Trung tâm Thực 

nghiệm và Cung ứng dịch vụ (đường Trương Vĩnh Ký, Tổ 2, Phường Nguyễn Trãi, 

thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum). 

- Điện thoại liên hệ: 02603. 864.929 hoặc: 02306.250.066 

- Website: https://ktcc.edu.vn  hoặc https://tuyensinh.ktcc.edu.vn  

- Fanpage: Học lái xe Kon Tum. 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum kính đề nghị các đơn vị, cá nhân 

quan tâm phổ biến rộng rãi để người có nhu cầu học biết, đăng ký đào tạo và sát 

hạch./.  

Nơi nhận: 
- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện; 

- Các trường PTTH trong tỉnh; 

- Ban Giám hiệu nhà trường; 

- Các đơn vị thuộc Trường; 

- Đăng Website Trường;    

- Lưu: VT, TNCUDV. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Trí Khải 
 

                                                 
1 Vì hiện nay thành phố Kon Tum đã được công nhận là đô thị loại II thuộc tỉnh Kon Tum theo Quyết định số 

12/QĐ-TTg ngày 10/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Kon Tum là đô thị loại II 

trực thuộc tỉnh Kon Tum. 

https://ktcc.edu.vn/
https://tuyensinh.ktcc.edu.vn/
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