
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRUNG TÂM TUYỂN SINH & TT LAO ĐỘNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Bình Dương, ngày  09 tháng 01 năm 2015 

THÔNG BÁO 
TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐÀO TẠO LÁI XE HẠNG A1, B1, B2, C 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên và cán bộ nhân viên của Trường 
trong việc học và thi lấy giấy phép lái xe; Trung tâm Tuyển sinh và Thị trường 
lao động phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương tổ chức 
tuyển sinh đào tạo lớp lái xe hạng A1, B1, B2 và hạng C cụ thể như sau: 
1/ Địa điểm, thời gian phát hành và nhận hồ sơ: 

- Thời gian: các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng: 8h00 - 11h00 & 
chiều: 14h00 - 16h30); 

- Địa điểm: Trung tâm Tuyển sinh và Thị trường lao động trường Đại học 
Thủ Dầu Một - Số 06 Trần Văn Ơn, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương. 
2/ Địa điểm học và thi sát hạch:  
 Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương – số 615, Đại lộ Bình Dương, 
Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương (Riêng thi sát hạch hạng B1, B2 và C 
được tổ chức tại Trung tâm sát hạch lái xe Bình Dương). 
3/ Hồ sơ đăng ký bao gồm: 
 + Đơn đăng ký học (theo mẫu quy định của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh 
Bình Dương); 
 + Giấy khám sức khỏe (do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định); 
 + 06 tấm hình thẻ (3x4), phông nền màu xanh; 
 + 01 bản sao giấy chứng minh nhân dân (không cần công chứng); 
4/ Thời gian khóa học: 
 + Đối với hạng A1 là: 02 ngày (lý thuyết 10 giờ, thực hành 02 giờ). 
 + Đối với hạng B1, B2 thời gian đào tạo là: 03 tháng & hạng C là: 5 tháng. 
 Thời gian cụ thể do sự thỏa thuận giữa sinh viên, cán bộ viên chức với Trung 
tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương. 
5/ Học phí:  
     + Hạng A1: 325.000 đồng (ba trăm hai mươi lăm ngàn đồng); 
  + Hạng B1, B2: 4.700.000 đồng (bốn triệu bảy trăm ngàn đồng); 
 + Hạng C: 7.600.000 đồng (bảy triệu sáu trăm ngàn đồng). 
 Ghi chú: Đối với hạng B1, B2, C nộp thêm lệ phí thi tốt nghiệp là 300.000 
đồng/hồ sơ. 
 Mọi chi tiết liên hệ: Trung Tâm tuyển sinh và Thị trường lao động Trường 
Đại học Thủ Dầu Một - Số 06 đường Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành 
phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương - Điện thoại: (0650) 3844341 (gặp Nhàn)./. 
 


