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THÔNG BÁO 
 

KỂ TỪ NGÀY 01/11/2021, KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SÁT HẠCH 

CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE MÔ TÔ, Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

BÌNH DƯƠNG SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN TRỞ LẠI SAU THỜI 

GIAN TẠM DỪNG ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19. 

 

Kế hoạch cụ thể sẽ thông báo trong vài ngày tới, sau khi Sở Giao 

thông vận tải Binh Dương duyệt Kế hoạch sát hạch tháng 11/2021 

của Trung tâm GDNN - Lái xe An Cư. 
 

Anh/chị học viên lưu ý: 

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC DỰ THI SÁT HẠCH LÁI XE, CÁC ANH/CHỊ 

HỌC VIÊN PHẢI HỘI ĐỦ NHỮNG ĐIỀU KIỆN SAU ĐÂY:  

 Được tiêm đủ liều vắc xin (thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử/PC-

COVID hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có 

thẩm quyền cấp) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng 

tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/ giấy xác nhận khỏi 

bệnh COVID- 19). 

 Phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR 

hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ. 

 Phải được đo thân nhiệt, khử khuẩn, quét mã QR code (nếu không 

quét mã QR code được hoặc khai báo y tế trên giấy) tại cổng bảo vệ. 

 Vào hội trường phải giữ khoảng cách an toàn, luôn đeo khẩu trang. 

 Nhận thông báo cụ thể khung giờ do giáo viên, nhân viên Trung tâm 

gọi cho từng thí sinh khi đến trung tâm dự sát hạch lái xe (để tránh tập 

trung đông người). 

 

Thí sinh dự sát hạch thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an 

toàn phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới theo hướng 

dẫn của Bộ Y tế, thực hiện nghiêm thông điệp 5K (Khẩu trang – Khử 

khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế). 

 

 
 


