
 

KẾ HOẠCH MỞ KHÓA TẬP HUẤN   

CHO NGƯỜI ĐIỀU HÀNH VẬN TẢI; LÁI XE VÀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRÊN XE 

(Ban hành kèm theo Thông báo số 102/TB-HHVT ngày 23/9/2019  

của Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam - VATA) 

 

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam (VATA) phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ 

sinh viên khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp thuộc Trường Đại học Công nghệ 

GTVT (Bộ Giao thông vận tải) thông báo kế hoạch mở Khóa tập huấn cho người 

điều hành vận tải và người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, cụ thể như sau: 
 

TT 
Chương 

trình 

Số lượng Thời gian mở lớp 
Dự kiến kinh phí 

khi mở lớp  

(đảm bảo & tỷ lệ số 

lượng HV/lớp) 
Lớp 

Học 

viên 

Khai 

giảng 
Kết thúc 

1 

Người 

điều 

hành vận 

tải 

01 80 28/9/2019 Thông tư số 

63/2014/TT-

BGTVT 

Đã Tập huấn 

01 80 16/11/2019 500.000 đ/HV/khóa 

2 

Người lái 

xe, nhân 

viên 

phục vụ 

trên xe 

01 150 12/10/2019 

Thông tư số 

63/2014/TT-

BGTVT 

Đã Tập huấn 

01 150 02/11/2019 300.000 đ/HV/khóa 

01 150 30/11/2019 300.000 đ/HV/khóa 

01 150 14/12/2019 300.000 đ/HV/khóa 

(Ghi chú: Các đơn vị, nhóm học viên nếu đảm bảo số lượng học viên/lớp, Ban tổ 

chức sẽ mở lớp theo địa điểm, thời gian đề xuất của đơn vị hoặc nhóm học viên). 

 

 Địa điểm nhận hồ sơ và đăng ký khóa học: 

(1) Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp, Trường 

Đại học Công nghệ GTVT (Bộ GTVT): Số 54 Triều Khúc, quận Thanh Xuân, Hà 

Nội, phòng 102-103 nhà H2, điện thoại (024).35528976; 0913.095098 Mr. Toàn 

(toandq@utt.edu.vn // daotaoboiduong@utt.edu.vn) và Ms.Huyền- 0966.060713. 

(2) Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam: (024).62861420; 0988906509 Ms.Hương 

(hiephoivantaioto@yahoo.com.vn // hhvt.vata@gmail.com). 
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