
 

 

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

     Số:          
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Hà Nam, ngày           tháng          năm  

V/v triển khai thực hiện chương 

trình khung, tài liệu tập huấn nghiệp 

vụ vận tải và ATGT cho người lái 

xe, nhân viên phục vụ trên xe tại các 

đơn vị kinh doanh vận tải. 

 

 
Kính gửi:   

- Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn; 

- Hiệp hội vận tải ô tô Hà Nam. 

 
 Ngày 07/10/2020, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 

1900/QĐ-BGTVT về việc Ban hành chương trình khung, tài liệu tập huấn 

nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho người lái xe, nhân viên phục vụ trên 

xe tại các đơn vị kinh doanh vận tải.  

Để việc tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho người lái xe, 

nhân viên phục vụ trên xe đúng theo quy định hiện hành, sở Giao thông vận tải 

Hà Nam đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Hiệp hội vận tải ô 

tô Hà Nam nghiên cứu, tổ chức tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông 

cho người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe kinh doanh vận tải theo đúng tinh 

thần của Quyết định 1900/QĐ-BGTVT ngày 07/10/2020 của Bộ Giao thông vận 

tải (sao gửi Quyết định kèm theo). 

Sở Giao thông vận tải Hà Nam yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên ; 

- Giám đốc sở        (b/cáo); 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT,QLVT,PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Khổng Bình Nguyên 
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