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    Kính gửi: Các cơ sở đào tạo, TTSH lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn. 

 

Hiện nay tình hình dịch Covid -19 trong cả nước và trên địa bàn tỉnh vẫn đang 

diễn biến phức tạp, trong đó đã xuất hiện trường hợp F0 tham gia đào tạo, sát hạch lái 

xe trên địa bàn. Để chủ động ứng phó với dịch Covid-19 nhất là trong các tình huống 

xuất hiện F0 tại các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe, Sở Giao thông vận tải 

yêu cầu thủ trưởng các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe triển khai thực hiện 

nghiêm một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm, vai trò người đứng đầu, chỉ đạo triển khai 

thực hiện ngay các biện pháp tăng cường phòng dịch Covid -19 tại đơn vị. Quán triệt 

cán bộ, giáo viên, nhân viên nâng cao ý thức cảnh giác, tuyệt đối không được lơ là, 

chủ quan trong phòng, chống dịch, tuy nhiên cần bình tĩnh không hoang mang khi 

xuất hiện các tình huống có F0 tại đơn vị. 

2. Chủ động nắm bắt sớm tình hình liên quan đến các trường hợp được cơ quan 

y tế xác định là F0, kịp thời  thông báo ngay cho chính quyền địa phương, Công an, Y 

tế địa phương để hướng dẫn xử lý, đồng thời gửi báo cáo nhanh về Sở Giao thông vận 

tải (qua Văn phòng Sở) để theo dõi, chỉ đạo. 

3. Yêu cầu các cán bộ, nhân viên được xác định liên quan đến ca F0 (diện F1, 

F2)  phải chủ động liên hệ cơ quan y tế nơi cư trú để quản lý và hướng dẫn các biện 

pháp phòng dịch theo quy định. Có văn bản thông báo rộng rãi cho người ra vào đơn 

vị biết tình hình diễn biến dịch bệnh để biết và thực hiện các quy định về phòng dịch. 

4. Rà soát tăng cường các biện pháp phòng dịch, trong đó đặc biệt lưu ý việc 

yêu cầu người vào đơn vị thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.  

- Đảm bảo tất cả người ra đơn vị thực hiện quét mã QR code (đây là biện pháp 

quan trọng phục vụ truy vết tiếp xúc với F0).  

- Thường xuyên vệ sinh trụ sở đảm bảo công tác phòng dịch, bố trí phòng học, 

sát hạch, đảm bảo vệ sinh, thông thoáng… 

5. Khi có sự điều chỉnh thời gian đào tạo phải có văn bản báo cáo Sở Giao 

thông vận tải để theo dõi kiểm tra, không được cắt giảm thời gian đào tạo của của học 

viên trong mọi trường hợp. 

Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Các Phó GĐ Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Phòng QLVT-PTNL 

- Lưu: VT, VPS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

(đã ký) 

 

 

 

   Trần Minh Đăng 
 

V/v xử lý tình huống khi có ca nhiễm 

Covid-19 (F0) tại các cơ sở đào tạo, 

Trung tâm sát hạch lái xe. 
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