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THÔNG BÁO
Về việc tạm dừng tổ chức các kỳ sát hạch cấp Giấy phép lái xe
Triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại Công
văn số 3688/UBND-KGVX ngày 19/6/2021 về việc tăng cường quản lý, cách ly y tế
đối với người từ vùng dịch về Quảng Nam để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Trước tình hình diễn biến phức tạp, nguy cơ kéo dài của dịch bệnh COVID-19
và nhằm đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, phòng ngừa tối đa nguy cơ xâm nhập, lây
nhiễm dịch bệnh tại tỉnh Quảng Nam trong tình hình hiện nay.
Sở Giao thông vận tải Quảng Nam tạm dừng việc tổ chức các kỳ sát hạch lái
xe ô tô, mô tô kể từ ngày 21/6/2021 cho đến khi có thông báo mới. Các cơ sở đào
tạo chủ động thông báo trực tiếp đến các học viên đang tham gia học lái xe tại đơn
vị để biết.
Đề nghị các Cơ sở đào tạo lái xe, Trung tâm sát hạch lái xe, tổ chức, cá nhân
có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện và thường xuyên theo dõi các nội
dung chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền ban hành./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Giám đốc (báo cáo);
- Các Cơ sở đào tạo lái xe;
- Các Trung tâm sát hạch lái xe;
- Ban biên tập Website Sở;
- Lưu: VT, QLVT,PT&NL(01). A. Trí.
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