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Kính gửi: Các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh 

  

Thực hiện Chỉ  thị số 18/CT-UBND ngày 29/9/2021 về việc chuyển biện 

pháp phòng chống dịch từ áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ sang áp dụng Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ 

tướng Chí phủ trên phạm vi toàn tỉnh; Văn bản số 6493/UBND-VX ngày 

13/10/2021 của Ủy Ban nhân dân tỉnh về việc tạm thời điều chỉnh một số biện 

pháp để kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn  tỉnh Bình Định hiện nay đã 

cơ bản được kiểm soát; các quy định về phong tỏa, giãn cách chặt chẽ được thu 

hẹp ở khu vực nhỏ nhất có thể; nhiều loại hình hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội 

đang được khôi phục, hoạt động trở lại với mức độ phù hợp. Quán triệt với chủ 

trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Sở 

Giao thông vận tải thông báo triển khai thực hiện công tác đào tạo, sát hạch lái xe 

trên địa bàn tỉnh Bình Định như sau: 

1. Từ ngày 18/10/2021, tổ chức hoạt động trở lại công tác đào tạo, sát hạch 

lái xe trên địa bàn tỉnh Bình Định cho đến khi có thông báo mới. 

2. Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của 

Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, 

đơn vị liên quan. 

3. Để đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình thực 

hiện công tác đào tạo, sát hạch lái xe, ngoài việc thực hiện nghiêm các quy định 

chuyên môn về đào tạo, sát hạch lái xe, Sở Giao thông vận tải yêu cầu lãnh đạo các 

cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe, các phòng, ban, đơn vị, cá nhân có 

liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung về phòng chống dịch chủ yếu như sau: 

- Lập kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 cụ thể cho đơn vị; tăng cường 

theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, nhân viên, học viên của đơn vị thực hiện 

nghiêm quy định về phòng, chống dịch; chủ động, tự giác thông báo kịp thời tình 

hình sức khỏe khi có biểu hiện liên quan đến dịch bệnh COVID-19 và báo cáo khi 

có tiếp xúc gần với các trường hợp F0 hoặc F1. 

- Đảm bảo cho các cán bộ, nhân viên, giáo viên, học viên làm việc, học tập 

tại đơn vị phải đáp ứng điều kiện: đã được tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin phòng 

COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 06 tháng; Thực hiện nghiêm 

túc thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung 
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đông người - Khai báo y tế) đồng thời ký cam kết tuân thủ các quy định về phòng, 

chống dịch COVID-19. 

- Tất cả cán bộ, nhân viên, học viên, thí sinh khi vào đơn vị đều phải được 

đo thân nhiệt, thực hiện khai báo y tế; thường xuyên đeo khẩu trang, khử khuẩn 

trong suốt quá trình dạy, học, thi, sát hạch. 

- Trang bị dung dịch sát khuẩn, xà phòng rửa tay tại những nơi thuận tiện để 

mọi người sử dụng; thường xuyên khử khuẩn bề mặt các vật thường tiếp xúc như: 

tay nắm cửa, cầu thang, vô lăng lái xe, bàn phím, chuột máy tính… 

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh tại các địa phương để 

kịp thời điều chỉnh phương án tuyển sinh, đào tạo, sát hạch phù hợp; Tạm dừng 

đào tạo, không tổ chức thi tốt nghiệp, sát hạch đối với các giáo viên, học viên, thí 

sinh đang ở trong vùng có nguy cơ lây nhiễm dịch cao hoặc các đối tượng thuộc 

diện phải cách ly y tế theo quy định. Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm theo dõi, 

cập nhật, xác minh thông tin các giáo viên, học viên trước khi thực hiện đào tạo, đề 

nghị sát hạch. 

* Đối với công tác sát hạch lái xe: 

Thời gian đầu, tập trung tổ chức ôn luyện và sát hạch cho các khóa học đã 

tốt nghiệp, có đăng ký lịch sát hạch từ 30/6/2021 đến 31/10/2021;  

- Hạn chế số lượng thí sinh dự sát hạch tại mỗi kỳ sát hạch: không quá 300 

thí sinh /kỳ sát hạch ô tô; không quá 400 thí sinh /kỳ sát hạch mô tô. 

- Cơ sở đào tạo lập danh sách phân nhóm các học viên theo địa chỉ nơi cư 

trú để bố trí sát hạch theo từng nhóm; bố trí các khung thời gian vào sát hạch cho 

các nhóm thí sinh lệch nhau để hạn chế tập trung đông người trong khu vực sát 

hạch. 

- Mỗi nhóm thí sinh vào dự thi không quá 20 người /nhóm, đồng thời đảm 

bảo giữ khoảng cách tối thiểu 01 mét giữa các thí sinh; Sau khi kết thúc phần sát 

hạch, yêu cầu thí sinh rời khỏi khu vực tổ chức sát hạch, không tụ tập ở khu vực 

chờ sát hạch. 

- Tổ chức phân luồng lối đi vào, ra hợp lý để hạn chế tiếp xúc giữa các nhóm 

thí sinh; bố trí chỗ ngồi tại khu vực chờ sát hạch đảm bảo khoảng cách tối thiểu 01 

mét. 

- Trên xe sát hạch, bố trí không quá 03 thí sinh /xe sát hạch hạng B1, B2; 

không quá 05 thí sinh /xe sát hạch hạng C,D,E và không quá 01 thí sinh /xe sát 

hạch hạng FC; 

- Các thí sinh đã hoàn thành sát hạch phải khẩn trương rời khỏi trung tâm. 
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* Đối với công tác đào tạo lái xe: 

Thời gian đầu, tập trung đào tạo, ôn tập cho học viên các khóa học đã tốt 

nghiệp, có đăng ký lịch sát hạch từ 30/6/2021 đến 31/10/2021. Sau khi giải quyết 

xong các khóa tồn đọng sẽ tiếp tục mở rộng tuyển sinh, phục vụ nhu cầu của người 

dân; Đối với các khóa học đang đào tạo dỡ dang, cơ sở đào tạo thực hiện rà soát, 

lập lại danh sách các học viên đủ điều kiện để xây dựng lại kế hoạch đào tạo, báo 

cáo Sở Giao thông vận tải theo dõi, kiểm tra. 

a. Học lý thuyết: Phân bổ thời gian học lệch nhau, hạn chế số lượng học viên 

tập trung trong khuôn viên đơn vị; Khuyến khích dạy - học trực tuyến; Bố trí chỗ 

ngồi đảm bảo giãn cách tối thiểu 01 mét giữa các học viên; không tập trung quá 20 

người /phòng học. 

b. Học thực hành trên xe tập lái: Bố trí hạn chế số lượng người (kể cả giáo 

viên hướng dẫn) trên xe tập lái như sau: không quá 03 người /xe tập lái hạng B1, 

B2; không quá 05 người /xe tập lái hạng C, D, E và không quá 02 người /xe tập lái 

hạng FC. 

c. Công tác tổ chức thi tốt nghiệp: Lập danh sách phân nhóm các học viên 

theo địa chỉ nơi cư trú để bố trí lịch thi tốt nghiệp theo từng nhóm; bố trí các khung 

thời gian vào thi tốt nghiệp cho các nhóm thí sinh lệch nhau để hạn chế nguy cơ 

lây nghiễm dịch bệnh giữa các địa phương. Mỗi nhóm thí sinh vào dự thi không 

quá 20 người/ nhóm, đồng thời đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu 01 mét giữa các 

thí sinh. Sau khi kết thúc phần thi, yêu cầu thí sinh rời khỏi khu vực đơn vị tổ chức 

thi; Phân luồng lối đi vào, ra hợp lý để hạn chế tiếp xúc giữa các nhóm thí sinh. 

4. Để công tác đào tạo, sát hạch lái xe kết hợp các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 đạt hiệu quả, Sở Giao thông vận tải yêu cầu: 

- Các cơ sở đào tạo lái xe rà soát, xây dựng lại kế hoạch đào tạo phù hợp báo 

cáo với Sở Giao thông vận tải trước ngày 20/10/2021 để theo dõi, chỉ đạo. 

- Thủ trưởng các đơn vị đào tạo, sát hạch lái xe chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về công tác phòng, chống dịch Covid-19 nếu để lây lan dịch bệnh tại đơn vị 

mình. 

- Giao phòng Quản lý Vận tải phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện kiểm tra, 

giám sát công tác phòng chống dịch của các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe trong 

tỉnh đảm bảo nghiêm túc, an toàn và hiệu quả. 

Sở Giao thông vận tải đề nghị các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái 

xe và các đơn vị, tổ chức có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện/. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, P. QLVT. 
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