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Gia Lai, ngày 25 tháng 02 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện phòng, chống dịch Covid-19
đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội

Kính gửi:
- Các cơ sở đào tạo lái xe;
- Các trung tâm sát hạch lái xe.
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai về triển
khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đi đôi với phát triển kinh
tế - xã hội trong tình hình mới; Thông báo số 33/TB-VP ngày 25/02/2021 về việc
thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp trực tuyến phòng, chống dịch với các huyện, thị
xã, thành phố ngày 24/02/2021. Sở Giao thông vận tải đề nghị các cơ sở đào tạo,
trung tâm sát hạch lái xe thực hiện các nội dung sau:
1. Tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên
truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho tất cả cán bộ, giáo
viên, nhân viên, học viên và thí sinh của đơn vị biết, thực hiện; Các đơn vị hoạt động
phải đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chức
năng như: Thực hiện tốt thông điệp 5K (đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập
đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc và khai báo y tế); theo dõi, quản lý sát cán
bộ, giáo viên, nhân viên, học viên và thí sinh về từ các địa phương có dịch, nếu có thì
phải khai báo y tế đầy đủ và trung thực; kiểm tra thân nhiệt, bố trí xà phòng hoặc
dung dịch sát khuẩn; thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng
phương tiện, trang thiết bị, phòng chuyên môn,....
2. Các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe khẩn trương xây dựng, tiếp tục
thực hiện kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe nhằm đáp ứng nhu cầu của
người dân.
- Đối với công tác tổ chức sát hạch lái xe: các cơ sở đào tạo lập danh sách thí
sinh đề nghị 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 lái xe xây dựng, thực hiện phương án hoạt động đảm bảo phân bổ
cụ thể thời gian, số lượng học viên ôn tập, 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 tập trung để khai giảng khóa đào tạo, khai mạc kỳ kiểm tra,
cấp chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo và khai mạc kỳ sát hạch lái xe; thực
hiện niêm yết, thông tin trên loa phát thanh các Quyết định, nội quy và các quy định,
kế hoạch về hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe để học sinh, thí sinh biết và thực hiện.
3. Riêng đối với hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe tại thị xã Ayun Pa và huyện
Ia Pa.

- Đối với hoạt động đào tạo lái xe: Xây dựng, thực hiện kế hoạch đào tạo lái xe
đối với các môn học lý thuyết đảm bảo không quá 30 học viên/phòng; giữ khoảng
cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc.
- Đối với hoạt động sát hạch lái xe: Tiếp tục tạm dừng tổ chức sát hạch cấp
giấy phép lái xe tại địa phương cho đến khi có thông báo mới.
4. Thời gian thực hiện các nội dung nêu trên kể từ ngày 01/3/2021.
Sở Giao thông vận tải đề nghị các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe
nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng
mắc, kịp thời báo cáo về Sở để điều chỉnh, giải quyết phù hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- Tổng cục ĐBVN (thay báo cáo);
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh (thay b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Trang thông tin điện tử Sở GTVT(đăng tải);
- Lưu VT, QLPT&NL (Hữu).
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