
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ GTCC ĐÀ NẴNG  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 7  năm 2016 
 
 

 
THÔNG BÁO 

ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ HẠNG B2 
 

I. Hồ sơ:  

- 06 ảnh màu 3x4 và 02 ảnh 4x6: áo có cổ chụp không quá 06 tháng, phông nền 

nền màu trắng; 

- CMND phôtô (không cần công chứng). Nếu số CMND không rõ phải phôtô thêm 

hộ khẩu để đối chiếu; 

- Tuổi : đủ 18 tuổi (tính đến ngày dự sát hạch). 

- Chụp ảnh trực tiếp người học để lưu vào cơ sở dữ liệu. 

II. Kinh phí đào tạo:  

1. Học phí:  6.400.000 đồng; 

2. Hồ sơ, tài liệu, khám sức khỏe: 200.000 đồng; (theo nhu cầu học viên) 

3. Lệ phí thi tốt nghiệp: 100.000 đồng 

III. Lệ phí ôn tập thiết bị cảm ứng và sát hạch. (sau khi tốt nghiệp)  

- Ôn tập xe thiết bị: 250.000 đồng/1 giờ  

- Lệ phí sát hạch: 450.000 đồng/1 lần sát hạch 

- Lệ phí cấp GPLX: 135.000 đồng (khi sát hạch đạt) 

IV. Thời gian đào tạo: 3,5 tháng kể từ ngày khai giảng 

 

 

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

 

 

 



 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ GTCC ĐÀ NẴNG  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 7  năm 2016 
 
 

 
THÔNG BÁO 

ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ HẠNG C 
 

I. Hồ sơ:  

- 06 ảnh màu 3x4 và 02 ảnh 4x6: áo có cổ chụp không quá 06 tháng, phông nền 

nền màu trắng; 

- CMND phôtô (không cần công chứng). Nếu số CMND không rõ phải phôtô thêm 

hộ khẩu để đối chiếu; 

- Tuổi : đủ 21 tuổi (tính đến ngày dự sát hạch). 

- Chụp ảnh trực tiếp người học để lưu vào cơ sở dữ liệu. 

II. Kinh phí đào tạo:  

1. Học phí:  9.500.000 đồng; 

2. Hồ sơ, tài liệu, khám sức khỏe: 200.000 đồng; (theo nhu cầu học viên) 

3. Lệ phí thi tốt nghiệp: 100.000 đồng 

III. Lệ phí ôn tập thiết bị cảm ứng và sát hạch. (sau khi tốt nghiệp)  

- Ôn tập xe thiết bị: 300.000 đồng/1 giờ  

- Lệ phí sát hạch: 450.000 đồng/1 lần sát hạch 

- Lệ phí cấp GPLX: 135.000 đồng (khi sát hạch đạt) 

IV. Thời gian đào tạo: 4,5 tháng kể từ ngày khai giảng 

 

 

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

 

 

 



TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ GTCC ĐÀ NẴNG  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 7  năm 2016 
 
 

 
THÔNG BÁO 

ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ NÂNG HẠNG: B2; C; D; E VÀ FC 
 

I. Hồ sơ:  

- 04 ảnh màu 3x4 và 01 ảnh 4x6: áo có cổ chụp không quá 06 tháng, phông nền 

nền màu trắng; 

- CMND phôtô (không cần công chứng). Nếu số CMND không rõ phải phôtô thêm 

hộ khẩu để đối chiếu; 

- Tuổi : theo quy định của từng hạng (tính đến ngày dự sát hạch); 

- Chụp ảnh trực tiếp người học để lưu vào cơ sở dữ liệu; 

- Phô tô GPLX hiện có; 

- Đối với hạng D và hạng E: phô tô chứng thực bằng tốt nghiệp THCS trở lên. 

II. Kinh phí đào tạo:  

1. Học phí:  theo quy định của từng hạng; 

2. Hồ sơ, tài liệu, khám sức khỏe: 200.000 đồng; (theo nhu cầu học viên) 

3. Lệ phí thi tốt nghiệp: 100.000 đồng 

III. Lệ phí ôn tập thiết bị cảm ứng và sát hạch. (sau khi tốt nghiệp)  

- Ôn tập xe thiết bị: 300.000 đồng/1 giờ  

- Lệ phí sát hạch: 450.000 đồng/1 lần sát hạch 

- Lệ phí cấp GPLX: 135.000 đồng (khi sát hạch đạt) 

IV. Thời gian đào tạo: theo quy đinh của từng hạng 

(Biết thêm thông tin vui lòng liên hệ: 05113.625251) 

        PHÒNG ĐÀO TẠO 


