
 UBND THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM GDNN-GDTX  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /TTTĐ           Tam Điệp, ngày        tháng        năm 2022 

     

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành đoàn thể thuộc Thành ủy,UBND thành phố; 

- UBND các xã, phường  trên địa bàn thành phố; 

- Các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn thành phố; 

- Trường CĐN Cơ điện xây dựng Việt Xô, Cao đẳng  Cơ giới Ninh Bình; 

- Trường THPT Nguyễn Huệ, THPT Ngô Thì Nhậm. 

 

Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND thành phố 

Tam Điệp, về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố Tam Điệp.  

Để đáp ứng nhu cầu học và thi sát hạch lái xe mô tô hạng A1, A2 của người 

học ngay trên địa bàn thành phố Tam Điệp, Trung tâm sát hạch lái xe Cơ giới đường 

bộ Ninh Bình thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh phối hợp với Trung tâm GDNN-

GDTX thành phố Tam Điệp mở các lớp đào tạo, sát hạch thi lái xe mô tô hạng A1, 

A2 với nội dung cụ thể như sau: 

1. Đối tượng tham gia: Mọi công dân đủ 18 tuổi trở lên (tính đủ theo ngày 

tháng năm sinh) có đủ sức khỏe để tham gia theo quy định của bộ GTVT. 

2. Thời gian tổ chức học và thi vào tất cả các ngày trong tuần khi có đủ hồ sơ. 

3. Thủ tục đăng ký hồ sơ gồm: 01 bản phô tô CCCD hoặc CMTND (hai mặt, 

không công chứng) và bản gốc để đối chiếu. 

4. Thời gian đăng ký mua và nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 

7 hằng tuần. 

5. Địa điểm học và thi sát hạch: 

Trung tâm GDNN- GDTX thành phố Tam Điệp, cơ sở II tại địa chỉ: Tổ 10, 

Phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. 

6. Học phí, lệ phí theo quy định của Nhà nước. 

7. Thông tin liên hệ: Công dân đến mua và nộp hồ sơ tại văn phòng trung tâm 

địa chỉ. 



Cơ sở I: Tổ 5, Phường Trung Sơn, TP Tam Điệp. Số ĐT: 0943.892.333. 

Cơ sở II: Tổ 10, Phường Tân Bình, TP Tam Điệp. Số ĐT: 0369.668.610. 

Trung tâm GDNN- GDTX thành phố rất mong các phòng, ban ngành đoàn thể 

trực thuộc Thành ủy, UBND thành phố; UBND các xã, phường, các cơ quan đơn vị 

doanh nghiệp, các trường Cao đẳng, THPT trên địa bàn thành phố thông báo rộng rãi 

cho mọi công dân trong và ngoài cơ quan đơn vị biết để đăng ký tham gia lớp học./. 

 

Nơi nhận:  

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

 

                                                          

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Hữu Quốc 
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