UBND TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 428 /SGTVT-QLVT,PT&NL

Kon Tum, ngày 30 tháng 3 năm 2020

Về việc tạm thời dừng tổ chức đào tạo
lái xe trên địa bàn tỉnh KonTum.

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tại Công điện số
04/CĐ-CTUBND ngày 27/03/2020 về việc áp dụng các biện pháp hạn chế tập
trung đông người và quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị thực
hiện một số nội dung sau:
1. Nghiêm túc triển khai đến toàn bộ cán bộ, nhân viên, giáo viên thuộc
đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tại Công
điện số 04/CĐ-CTUBND ngày 27/03/2020 về việc áp dụng các biện pháp hạn
chế tập trung đông người và quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch
Covid-19 trên địa bàn tỉnh KonTum.
2. Tạm thời dừng tổ chức đào tạo lái xe tất cả các hạng kể từ 00 giờ 00
phút ngày 31/3/2020 cho đến khi có thông báo hoạt động trở lại của Sở Giao
thông vận tải; các đơn vị điều chỉnh lại các kế hoạch đào tạo, sát hạch cho phù
hợp với tình hình thực tế hiện nay, đồng thời thông báo cho các học viên đã
đăng ký học biết nội dung Văn bản này.
3. Vệ sinh sạch sẽ, khử trùng phương tiện dạy lái xe; khu vực dạy lái xe
và các khu vực tập trung đông người tại của đơn vị.
Sở Giao thông vận tải báo để các đơn vị biết, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục ĐBVN (b/c);
- VP UBND tỉnh;
- Sở LĐTB&XH (ph/h);
- UBND các huyện, TP.KonTum (ph/h)
- Đài PT-TH tỉnh KonTum (ph/h);
- Báo KonTum (ph/h);
- Lãnh đạo Sở;
- Thanh tra Sở (k/tr);
- Lưu: VT, QLVTPT&NL.
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