UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số: 183/SGTVT-QLPT&NL

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 29 tháng 01 năm 2021

V/v tiếp tục tăng cường phòng dịch
bệnh Covid- 19 trong sát hạch lái xe.

Kính gửi: Các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe.
Thực hiện Công văn số 137/UBND-KGVX ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về
việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; hướng dẫn của Bộ Giao
thông vận tải tại Công văn số 841/BGTVT-VT ngày 28/01/2021 về việc triển khai
thực hiện Chỉ thỉ số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số
biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi đáp ứng nhu cầu đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép
lái xe của người dân trong tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang
diễn biến phức tạp, Sở Giao thông vận tải đề nghị các cơ sở đào tạo, trung tâm sát
hạch lái xe thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện tốt nội dung chỉ đạo trong các văn
bản của cơ quan cấp trên và hướng dẫn của ngành Y tế về phòng chống dịch Covid19;
2. Đối với công tác tổ chức sát hạch
- Lập danh sách học viên đề nghị tham gia sát hạch lái xe các hạng với số lượng
không vượt quá 500 người/01 ngày; đồng thời trước khi báo cáo đề nghị sát hạch, các
cơ sở đào tạo phối hợp với trung tâm sát hạch lập phương án phân bổ cụ thể thời gian,
số lượng học viên tham dự sát hạch theo từng cụm, từng khu vực dân cư; thông tin rõ
trong giấy báo dự sát hạch về thời gian có mặt tham dự sát hạch để người dân biết
trước, chủ động về thời gian, tránh tập trung đông người không cần thiết;
- Không tổ chức khai mạc tập trung; niêm yết, thông tin trên loa phát thanh
Quyết định tổ chức sát hạch, nội quy và các quy định cần thiết cho người dự sát hạch,
kế hoạch tổ chức sát hạch để thí sinh biết và thực hiện;
- Tổ chức vệ sinh, diệt khuẩn phòng sát hạch lý thuyết, phòng chờ, phương tiện
sát hạch; yêu cầu bắt buộc các thí sinh phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát
khuẩn; hạn chế tiếp xúc với người khác, tụ tập đông người trong suốt quá trình sát
hạch; không cho những người không có nhiệm vụ vào khuôn viên của trung tâm, khu
vực sát hạch.
Sở Giao thông vận tải đề nghị Thủ trưởng các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch
lái xe nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./.
Nơi nhận:
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KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đoàn Hữu Dũng

