
 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

ĐÀO TẠO LÁI XE MÔTÔ, ÔTÔ CÁC HẠNG 

  
Kính gửi: Sinh viên và các Cán bộ giảng viên trong toàn trường 

 

     Căn cứ Hợp đồng liên kết đào tạo số: 01/HĐLK giữa Viện Cơ khí và Trung tâm đào tạo lái xe cơ 

giới Trường Cao đẳng GTVT TW2;  

     Căn cứ giấy phép đào tạo lái xe số 2900/GPĐT-SGTVT ngày 10 tháng 08 năm 2017 do Sở Giao 

thông vận tải Hải Phòng cấp. 

 

Bộ môn Kỹ thuật Ô tô - Viện Cơ khí – Trƣờng Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo 

tuyển sinh đào tạo lái xe nhƣ sau: 
 

1. Thời gian đào tạo: Khai giảng các lớp hàng tháng 
    - Đào tạo hạng B: thời gian đào tạo 3 tháng 

    - Đào tạo hạng C: thời gian đào tạo 5 tháng 

    - Nâng một hạng: thời gian đào tạo 1 tháng 

    - Nâng hai hạng: thời gian đào tạo 2 tháng 

 

2. Điều kiện xét tuyển. 
    - Đảm bảo sức khỏe theo quy định. 

    - Đảm bảo tuổi theo quy định: Hạng A1, B: đủ từ 18 tuổi trở lên; hạng C: đủ 21 tuổi trở lên; 

hạng D: đủ 24 tuổi trở lên; hạng E: đủ 27 tuổi trở lên. 

    - Đảm bảo thâm niên đối với đào tạo nâng hạng: nâng 1 hạng thâm niên trên 3 năm; nâng 2 

hạng thâm niên trên 5 năm. Trình độ học vấn: tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.  

 

3. Hồ sơ (nộp tại VP Viện Cơ khí, P713 A6 – Mr Vũ: 0984.686.982) gồm có: 

   - Nộp 4 ảnh 3x4 và 4 ảnh 4x6 ( chụp kiểu CMND ) 

   - Phô tô CMND ( Không cần công chứng) 

 

4. Kinh phí đào tạo: 

STT Hạng mục Kinh phí b1 và b2 Kinh phí C 

 1 Học phí               5,280,000     6,800,000  

 2 Phí sát hạch                  585,000        585,000  

 3 Khám sức khỏe                  250,000        250,000  

 4 Tài liệu, thẻ học viên                  100,000        500,000  

 5 Phí đi đường, xăng dầu                  300,000        600,000  

   Tổng             6,515,000    8,735,000  

 * Ngoài ra có tổ chức học ngoài giờ hành chính, đào tạo theo nhu cầu ngƣời học. 
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