
 

 

UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Số:          /SGTVT/QLVT-PTNL 

V/v tiếp tục tổ chức tuyển sinh 

đào tạo, sát hạch lái xe.  
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

   Bắc Kạn, ngày       tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi:  Các cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe trong tỉnh. 

 

Theo báo cáo đánh giá cấp độ dịch Covid-19 tại Công văn số 38/BC-SYT 

ngày 20/01/2022 của Sở Y tế “Xác định tỉnh Bắc Kạn hiện đang ở cấp 1: Nguy 

cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu  xanh”. Thực hiện Nghị quyết số 

128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ Quy định tạm thời “Thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và Quyết định số 

4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc Ban hành hướng dẫn tại thời 

về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính 

phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả 

dịch Covid-19”. 

Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn thông báo tiếp tục thực hiện các hoạt động 

tuyển sinh, đào tạo, sát hạch lái xe, cụ thể như sau:  

1. Từ ngày 21/01/2022 cho phép các Cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch 

lái xe trong tỉnh hoạt động trở lại bình thường.  

2. Yêu cầu các Cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe trong tỉnh: 

- Điều chỉnh, xây dựng lại kế hoạch đào tạo các khóa học lái xe bảo đảm 

nội dung chương trình, thời gian theo quy định của Bộ Giao thông vận tải và 

thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan biết để thực hiện.  

- Chấp hành nghiêm các quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, cơ quan y tế 

và chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải về công tác phòng, chống dịch Covid-19.  

- Thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến về tình hình dịch Covid-19 

trong tỉnh để bảo đảm thích ứng linh hoạt, an toàn và kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19 trong tổ chức đào tạo, sát hạch lái xe. 

Với nội dung trên, yêu cầu các Cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe tổ 

chức thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
Gửi bản giấy: 
- Như trên (t/hiện); 

Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- UBND các huyện, TP; 

- Sở Y tế; 

- Sở Lao động-TB & XH; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVT-PT&NL.  

    KT. GIÁM ĐỐC 

    PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

    Đặng Quang Hùng 
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