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THÔNG BÁO 

Về việc hoãn tổ chức các kỳ sát hạch lái xe 

 

   Thực hiện Thông báo kết luận số 2598/TB-VP của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh – Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng, chống 

dịch COVID-19 tại cuộc họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống 

dịch các huyện và thành phố. 

Trong những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến 

phức tạp, nguy hiểm, số ca mắc mới trong cộng đồng tăng mạnh và đặc biệt tại 

tỉnh Cao Bằng đang có số ca mắc mới tại thành phố Cao Bằng, các huyện: Bảo 

Lâm, Quảng Hòa, Thạch An, Hà Quảng, Trùng Khánh... Để tăng cường các 

giải pháp nhằm chủ động kiểm soát, phòng ngừa và hạn chế tối đa sự lây lan của 

dịch Covid-19 trong cộng đồng và trong công tác đào tạo, sát hạch lái xe, Sở 

Giao thông vận tải thông báo như sau:  

1. Hoãn tổ chức kỳ sát hạch lái xe ô tô của Trung tâm đào tạo và sát hạch 

lái xe cơ giới đường bộ ngày 27/11/2021 (theo Thông báo số 3059/TB-SGTVT 

ngày 25/7/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng).  

2. Hoãn tổ chức các kỳ sát hạch lái xe ô tô và mô tô từ ngày 25/11/2021 

cho đến khi có thông báo mới. 

3. Các cơ sở đạo tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe tiếp tục triển khai thực 

hiện nghiêm túc trong công tác đào tạo, tuyển sinh, thi chứng chỉ nghề theo nội 

dung các văn bản: Công văn số 3258/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 11/11/2021 

và Công văn số 3334/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 18/11/2021 của Sở Giao 

thông vận tải. 

Sở Giao thông vận tải Cao Bằng thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên 

quan để phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- TCĐBVN (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Các cơ sở đào tạo lái xe; 

- Trung tâm sát hạch lái xe; 

- Cổng TTĐT Sở (đăng tải T/b); 

- Lưu: VT. 

KT,GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Văn Định 
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