TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký thi giấy phép lái xe môtô hạng A1
Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục luật Giao thông đường bộ trong Học sinh Sinh viên. Trung tâm Quản lý Ký túc xá – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Kỹ
năng thực hành cơ giới giao thông vận tải Thuận An, tỉnh Bình Dương tiếp nhận hồ sơ thi giấy
phép lái xe môtô hạng A1 cho các sinh viên đang ở trong và ngoài KTX như sau:
1. Hồ sơ đăng ký dự thi:
- Đơn đề nghị học, thi giấy phép lái xe (theo mẫu có sẵn tại các trưởng nhà hoặc Văn phòng
Công tác sinh viên KTX ĐHQG Tp.HCM).
- Giấy chứng nhận sức khỏe của người lái xe (có đóng dấu của Trung tâm Y tế cấp quận, huyện
trở lên).
- 01 bản chứng minh nhân dân photocopy.
- 04 tấm hình 3x4 (Mặc áo sơ mi, nền hình thẻ màu xanh, tóc không che chân mày, không mang
kính).

Lưu Ý: Nếu trường hợp thí sinh bị mất bằng thì liên hệ Sở Giao Thông tỉnh Bình
Dương để được cấp lại, thí sinh không được thi lại lần hai.
2. Lệ phí dự thi:
- Lệ phí đào tạo và cấp GPLX = 335.000 đồng
- Lệ phí khám sức khỏe
= 115.000 đồng
Tổng cộng:
= 450.000 đồng
3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 17/09/2018 đến ngày 10 /10/2018.
4. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
- Sinh viên nội trú KTX ở nhà nào đăng ký nộp hồ sơ tại Trưởng nhà.
- Sinh viên ngoại trú nộp hồ sơ tại các trưởng nhà A1, A2, A3, A4, văn phòng CTSV khu A và
khu B.
5. Địa điểm khám sức khỏe: Lúc 7 giờ 00 chủ nhật ngày 14/10/2018 tại Hội trường nhà A19.
6. Địa điểm học luật: Lúc 13 giờ 30 chủ nhật ngày 14/10 /2018 tại Hội trường nhà A16.Yêu cầu
sinh viên đi học đầy đủ để được hướng dẫn chạy xe có gắn thiết bị cảm biến.
7. Địa điểm thi lý thuyết và thực hành ( Chạy hình cảm biến): Tại Trung tâm Kỹ năng thực
hành cơ giới giao thông vận tải Thuận an (Đường ĐT 743 Bình thắng, Dĩ an, Bình dương).
8. Thời gian dự thi: Lúc 8 giờ chủ nhật ngày 21/10 /2018.
Ghi chú: Đúng 6 giờ Sinh viên tập trung tại cổng chính KTX khu A và khu B Nhân viên
Trung Tâm Kỹ Năng thực hành cơ giới giao thông vận tải Thuận an sẽ đưa sinh viên đến
điểm thi bằng phương tiện xe ô tô.
Trân trọng thông báo.
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

