
 
 

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

 Số:          

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Hà Nam, ngày         tháng         năm 

THÔNG BÁO 

V/v tạm dừng tổ chức các kỳ sát hạch cấp GPLX  

trên địa bàn tỉnh Hà Nam để phòng ngừa dịch bệnh Covid - 19 

 

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid - 19 ở 

nhiều Quốc gia và Việt Nam; Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam 

tại văn bản số 1356/TCĐBVN-QLPT&NL, ngày 10/3/2020 về việc tăng cường các 

biện pháp phòng chống dịch viên đường hô hấp cấp và chỉ đạo của Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid -19 của tỉnh Hà Nam. 

Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo: 

1. Tạm dừng tổ chức các kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do 

sở Giao thông vận tải tổ chức trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong vòng 01 tháng, kể từ 

ngày 23 tháng 3 năm 2020 để phòng ngừa dịch bệnh Covid -19. 

2. Các Cơ sở đào tạo lái xe, Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn phối hợp với 

phòng QLVT - PTNL điều chỉnh lại lịch sát hạch, bố trí lịch sát hạch phù hợp, tránh 

tình trạng tập trung đông thí sinh trong 1 kỳ sát hạch đồng thời thông báo cho các 

học viên các khóa đào tạo biết, thực hiện. 

3. Các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của sở GTVT Hà Nam đã ban hành: số 

158/SGTVT-QLVT-PTNL, ngày 10/02/2020; số 305/SGTVT-QLVT-PTNL, ngày 

11/3/2020; số 353/SGTVT-QLVT-PTNL, ngày 19/3/2020 và các văn bản liên quan 

hiện hành. 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Tổng cục ĐBVN(để /c); 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Các Cơ sở đào tạo lái xe; 

- Các Trung tâm sát hạch lái xe; 

- Cổng thông tin điện tử Sở; 

- Lưu  VT, QLVT-PTNL  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Khổng Bình Nguyên 
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