
UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Số: 143/SGTVT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tây Ninh, ngày 15 tháng 02 năm 2022 
 

V/v Điều chỉnh một số nội dung 

hướng dẫn tạm thời trong hoạt 

động đào tạo, sát hạch lái xe tại 

Hướng dẫn số 07/HD-SGTVT 

ngày 27/10/2021 của Sở GTVT 

Tây Ninh. 

 

 

 

Kính gửi: Các Cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh. 

 
 

Căn cứ Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế Ban 

hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-

CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ. 

Sở GTVT Tây Ninh thông báo điều chỉnh một số nội dung tại Hướng dẫn 

số 07/HD-SGTVT ngày 27/10/2021 về hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe trên địa 

bàn tỉnh theo Kê hoạch số 3676/KH-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh 

“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”, cụ thể 

như sau: 

I. Điều chỉnh các nội dung về xét nghiệm y tế để phát hiện SARS-CoV-

2 tại Phần I (gồm: khoản 2.3, khoản 2.4 mục 2; khoản 3.4 mục 3) và tại mục 

6 Phần III của Hướng dẫn số 07/HD-SGTVT, thực hiện như sau: 

Việc xét nghiệm được thực hiện bằng một phương pháp hoặc kết hợp các 

phương pháp xét nghiệm khác nhau để phát hiện SARS-CoV-2; xét nghiệm tầm 

soát ngẫu nhiên, định kỳ do cơ quan quản lý đơn vị, địa bàn tự tổ chức xét nghiệm 

tại các khu vực có nguy cơ cao, cho các đối tượng có nguy cơ theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế. 

II. Điều chỉnh các nội dung về hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe tương 

ứng với từng cấp độ dịch tại Phần II của Hướng dẫn số 07/HD-SGTVT, thực 

hiện như sau: 

1. Đối với địa bàn có dịch ở cấp 1, cấp 2, cấp 3: Hoạt động bình thường. 

2. Đối với địa bàn có dịch ở cấp 4: Dừng hoạt động. 

III. Các nội dung khác: Tiếp tục thực hiện theo Hướng dẫn số 07/HD-

SGTVT ngày 27/10/2021 của Sở GTVT Tây Ninh. 
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Đề nghị các Cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh, các 

đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ GTVT; TC. ĐBVN (b/cáo); 

- UBND tỉnh, Sở CH PCD tỉnh (b/cáo); 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố (p/hợp); 

- Các Sở, ngành tỉnh (p/hợp); 

- UBND các huyện, TX, TP (p/hợp); 

- Giám đốc Sở (b/cáo); 

- Báo, Đài PTTH TN (nhờ đưa tin); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang TTĐT của Sở (Tư); 

- Lưu: VT, P.QLVT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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