
UBND TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /SGTVT-QLVT,PT&NL       Kon Tum, ngày       tháng 3 năm 2020 
 

 

Về việc tạm thời dừng tổ chức sát hạch 

lái xe hạng A1 tại Trung tâm sát hạch 

thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng 

KonTum. 

  

            

              Kính gửi:   

- Các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh;  

- Trung tâm sát hạch thuộc Trường CĐ Cộng đồng KonTum. 
 
 

Thực hiện Quyết định số 864/QĐ-BCĐ ngày 21/3/2020 của Trưởng Ban 

chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh KonTum về việc phê duyệt Kế 

hoạch tiếp nhận, cách ly y tế đối với người nhập cảnh vào tỉnh Kon Tum; Sở 

Giao thông vận tải thông báo: 

1. Tạm thời ngừng tổ chức sát hạch lái xe hạng A1 tại Trung tâm sát hạch 

thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng KonTum kể từ ngày 23/3/2020; khi tổ chức 

sát hạch lại tại Trung tâm, Sở Giao thông vận tải sẽ có thông báo sau. 

Lý do: Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh KonTum sử 

dụng khu vực này làm địa điểm cách ly. 

2. Các cơ sở đào tạo lái xe có trách nhiệm thông báo cho các học viên đã 

đăng ký học và dự kiến sát hạch tại Trung tâm sát hạch thuộc Trường Cao đẳng 

Cộng đồng KonTum biết nội dung thông báo này. 

Sở Giao thông vận tải thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan 

biết./. 
 

 

Nơi nhận:   GIÁM ĐỐC 
  - 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; 

  - Lưu: VT, QLVTPT&NL. 

  

 
 

 
 

 
Nguyễn Hữu Hùng 
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