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THÔNG BÁO 

V/v lựa chọn đối tác liên kết đ o tạo v   át hạch lái  e m  t  hạn     

Căn cứ Luật Quản lý sử dụng Tài sản công số 15/2017/QH14 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một 

số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Công văn số 2980/UBND-KT ngày 15/6/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tiền Giang đồng ý phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công để liên doanh, liên 

kết của Trƣờng Trung cấp Gò Công; 

Thực hiện Công văn số 1203/SLĐTBXH-VP ngày 17/6/2021 của Sở Lao 

động – Thƣơng binh và Xã hội về việc thực hiện Đề án sử dụng tài sản công vào 

mục đích liên doanh, liên kết. 

Trƣờng Trung cấp Gò Công thông báo lựa chọn đối tác liên kết đào tạo và 

sát hạch lái xe mô tô hạng A1 nhƣ sau: 

I. Th n  tin chun  của Trƣờn  Trun  cấp Gò C n  

1. Địa điểm thực hiện: Cơ sở 1 Trƣờng Trung cấp Gò Công 

- Địa chỉ: số 26/1 Võ Thị Lớ, KP5, Phƣờng 4, TX Gò Công, Tiền Giang 

2. T i  ản tham  ia liên kết của Trƣờn  Trun  cấp Gò C n   

- Mặt bằng sân khu ký túc xá diện tích 802m
2
 và 02 phòng học lý thuyết diện 

tích 96m
2
. 

- Các tài sản trang bị theo các phòng gồm: quạt, đèn, bàn, ghế giáo viên, học 

sinh, máy phát điện… 

- Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, đối tác tham gia vào hoạt động liên kết sẽ 

thực hiện góp vốn qua việc đầu tƣ toàn bộ chi phí bao gồm chí phí xây dựng, chi 

phí mua sắm trang thiết bị, máy móc,… 

3. Nội dun  mời đối tác liên kết: Liên kết đào tạo và sát hạch lái xe mô tô 

hạng A1 

4. Phƣơn  án liên kết:  

a. Hình thức liên kết: không thành lập pháp nhân mới, các bên tự quản lý, sử 

dụng tài sản của mình, đảm bảo các chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động 

và đƣợc chia kết quả từ hoạt động liên kết đào tạo và sát hạch lái xe mô tô hạng 

A1 theo hợp đồng.  

b. Thời gian liên kết: 10 năm, kể từ ngày ký hợp đồng liên kết. 



c. Hình thức quản lý: Đối tác trực tiếp quản lý, sử dụng, khai thác dịch vụ trên 

cơ sở thống nhất với Nhà trƣờng về giá cả. 

5. Các tiêu chí lựa chọn đối tác liên kết 

- Có giấy chứng nhận doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc tài liệu có 

giá trị tƣơng đƣơng.  

- Có chức năng hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe mô tô hạng A1 

- Có chƣơng trình, giáo trình, đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên đạt chuẩn 

theo quy định. 

- Có trang thiết bị đáp ứng cho nhu cầu liên kết. 

- Hiệu quả phƣơng án tài chính thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng 

liên kết giữa hai bên. 

- Phƣơng án xử lý tài sản sau khi hết thời hạn liên kết thực hiện theo điểm a, 

khoản 6, Điều 47, Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính Phủ) 

II. THỜI GI N, ĐỊ  ĐIỂM NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ 

1. Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày 25/6/2021 đến ngày 9/7/2021. 

2. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Hành chánh – Tổng hợp Trƣờng Trung cấp 

Gò Công. Địa chỉ: 26/1 Võ Thị Lớ, Khu Phố 5, Phƣờng 4, TX Gò Công, Tiền 

Giang. 

III. NỘI DUNG HỒ SƠ LIÊN KẾT 

- Đơn đề nghị thực hiện liên kết 

- Nội dung thể hiện sự đáp ứng các tiêu chí nêu tại Khoản 5, Mục I của 

thông báo này. 

- Bản dự thảo hợp đồng liên kết, trong đó dự kiên phƣơng thức liên kết và 

dự kiến mức lợi nhuận chia sẻ về cho nhà trƣờng nhƣ đã nêu trên. 

- Hồ sơ gồm 04 bộ (01 bộ gốc và 03 bộ sao) 

Trƣờng Trung cấp Gò Công sẽ căn cứ mức độ đáp ứng và mức lợi nhuận 

chia sẻ về cho nhà Trƣờng với mức đề xuất cao nhất để chọn đối tác liên kết./. 

 

     Nơi nhận:                                                            HIỆU TRƢỞNG 

- Sở LĐ-TB & XH Tiền Giang; 
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- Website TCGC; 

-  Lƣu VT, 
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