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THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

ĐÀO TẠO LÁI XE ÔTÔ HẠNG  B1, B2, C 
  

Kính gửi: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 

 

     Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình thông báo tuyển sinh đào tạo lái xe ô tô các 

hạng B1, B2 và hạng C như sau: 

1. Thời gian đào tạo 

- Hạng B1 tự động: 2,5 tháng/khóa học. 

- Hạng B1 và B2: 3,5 tháng/khóa học. 

- Hạng C: 5 tháng/khóa học. 

- Nâng hạng: thời gian đào tạo từ  1-2 tháng tùy từng loại nâng hạng. 

2. Thời gian khai giảng 

- Liên tục khai giảng các tuần trong tháng. 

3. Chi phí đào tạo 

- Hạng B1, B2, B1 tự động:        9.900.000 đồng/khóa/người học. 

- Hạng C:                12.800.000 đồng/khóa/người học. 

- Nâng hạng từ B1 lên B2:         5.000.000 đồng/khóa/người học. 

- Nâng hạng từ B2 lên C:         6.000.000 đồng/khóa/người học. 

- Đào tạo hạng B1, B2, B1 tự động theo nhu cầu:  14.000.000 đồng/khóa/người học. 

- Đào tạo hạng C theo nhu cầu:                       16.000.000 đồng/khóa/người học. 

4. Điều kiện xét tuyển: 

    - Đảm bảo sức khỏe theo quy định. 

    - Đảm bảo tuổi theo quy định:  

+ Hạng B: đủ từ 18 tuổi trở lên; 

+ Hạng C: đủ 21 tuổi trở lên; 

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

      5. Địa chỉ liên hệ: Bộ phận tuyển sinh Phòng Đào tạo và CTHSSV. 

      Điện thoại: 0232. 838204, (Thầy Dũng: 0912709566; Cô Ngọc: 0913151318,  

      Cô Thủy 0816745855; Thầy Hoàng 0915470201) 

   * Nhà trường có tổ chức đào tạo các lớp lái xe ô tô ngoài giờ hành chính, đào tạo 

theo nhu cầu người học. 

 
Nơi nhận:                                                        KT. HIỆU TRƯỞNG 

- Như kính gửi;         PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- BGH (để báo cáo);         
- Bộ phận tuyển sinh (để thực hiện); 

- Đăng Website trường; 

- Lưu VT.  

 
           ThS. Đinh Thị Quỳnh Hoa 
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