
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 
Số:           /SGTVT-QLVT, PT&NL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Vĩnh Phúc, ngày  tháng 3 năm 2020 

V/v:  Thông báo tạm dừng tổ chức các kì 

sát hạch cấp GPLX mô tô và  ô tô. 
 

 

Kính gửi:  Các cơ sở đào tạo lái xe CGĐB;  

Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 
 

Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường có nguy cơ lây 

nhiễm cao, cần tránh tập trung và tổ chức mọi hoạt động đông người, Để 

thực hiện tốt công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Thủ tướng 

Chính phủ, các cấp, các ngành và văn bản số 1948/UBND-VX1 V/v: Kết 

luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo về phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 ngày 24/3/2020. Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc thông 

báo:  

1. Tạm dừng không tổ chức các kỳ sát hạch cấp Giấy phép lái xe mô 

tô và ô tô từ ngày 26/3/2020 đến khi có thông báo mới. 

2. Các cơ sở đào tạo lái xe CGĐB, trung tâm sát hạch lái xe trên địa 

bàn tỉnh tổ chức sắp xếp, bố trí nội dung chương trình đào tạo, ôn luyện cho 

phù hợp đảm bảo theo quy định. Đồng thời thực hiện tốt công tác phòng, 

chống dịch Covid 19./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

 - Giám đốc Sở (b/c); 

- T Ủy- UBND Tỉnh (b/c) 

- TCĐBVN (b/c) 
- Lưu VT, QLVTPT&NL. 

               (H.15b) 

 KT.GIÁM ĐỐC 

      PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hoàng Long Biên 
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