
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Số:          /SGTVT-QLVT-PT&NL 

V/v tạm dừng đào tạo, sát hạch cấp giấy 

phép lái xe các hạng trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Lai Châu, ngày       tháng 11 năm 2021 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty Cổ phần vận tải Lào Cai tại Lai Châu. 

 Căn cứ Công văn số 3623/UBND-VP ngày 06 tháng 11 năm 2021 của 

UBND Thành phố Lai Châu về việc tạm dừng một số hoạt động, dịch vụ không 

thiết yếu để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. 

 Để đảm bảo công tác truy vết, khoanh vùng triệt để các khu vực có nguy cơ 

lây nhiễm cao, khu vực đã ghi nhận lịch trình ca F0 đi qua. Sở Giao thông vận tải 

Lai Châu yêu cầu Chi nhánh Công ty Cổ phần vận tải Lào Cai tại Lai Châu, các 

phòng, ban có liên quan thuộc Sở GTVT thực hiện ngay một số nội dung sau: 

1. Tạm dừng công tác tổ chức đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe các 

hạng trên địa bàn tỉnh từ ngày 07 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 12 tháng 11 

năm 2021. 

2. Chi nhánh công ty Cổ phần vận tải Lào Cai tại Lai Châu, niêm yết công 

khai tại trụ sở đơn vị và thông tin rộng rãi đến các học viên, người dân được biết. 

3. Thanh tra sở, Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện và Người lái phối hợp 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện tạm dừng hoạt đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh và 

xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. 

 Sở Giao thông vận tải Lai Châu yêu cầu các phòng, ban có liên quan, cơ sở 

đào tạo nghiêm túc triển khai, thực hiện nội dung văn bản này./. 

 

Nơi nhận: 
-  Như trên; 
-  UBND tỉnh; 
-  Tổng cục ĐBVN;         (b/c) 

- Giám đốc Sở; 

-  CTy CPVT Lào Cai; 

-  UBND các huyện, TP; 

-  Các phòng, ban thuộc Sở; 

-  Cổng TTĐT Sở; 
-  Lưu: VP,  QLVT-PT&NL. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Nguyễn Văn Hưởng 
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