
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

   Số:           /SGTVT-VP 
V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 

sát hạch tháng 7/2020. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Phú Thọ, ngày         tháng 7 năm 2020. 

 

Kính gửi:  
 

 

- Trung tâm Dạy nghề và đào tạo lái xe Việt Trì; 

- Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ; 

- Công ty TNHH Thành An Phú Thọ. 

 

Sở Giao thông vận tải Phú Thọ nhận được các Văn bản: Số 215/CV ngày 

27/6/2020 của Trung tâm Dạy nghề và đào tạo lái xe Việt Trì, số 190-CV/CTCP 

ngày 29/6/2020 của Công ty cổ phần Vận tải ô tô Phú Thọ, số 368/T&A ngày 

07/7/2020 của Công ty TNHH Thành An Phú Thọ về việc xin bổ sung thêm kỳ 

sát hạch lái xe mô tô hạng A1 trong tháng 7/2020,  

Sau khi xem xét, Sở GTVT Phú Thọ đồng ý điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 

sát hạch tháng 7/2020 như sau: 

- Bổ sung thêm 01 kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1 cho Công ty cổ phần 

vận tải ô tô Phú Thọ; tổ chức sát hạch vào ngày 11/7/2020; địa điểm sát hạch tại 

Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Phú Thọ. 

- Bổ sung thêm 01 kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1 cho Trung tâm Dạy 

nghề và đào tạo lái xe Việt Trì; tổ chức sát hạch vào ngày 12/7/2020; địa điểm 

sát hạch tại Trung tâm sát hạch lái xe, thuộc Trung tâm Dạy nghề và đào tạo lái 

xe Việt Trì.  

- Bổ sung thêm 01 kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1 cho Công ty TNHH 

Thành An; tổ chức sát hạch vào ngày 18/7/2020; địa điểm sát hạch tại Trung tâm 

Đào tạo và sát hạch lái xe Phú Thọ. 

Giao cho phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái phối hợp với 

Văn phòng Sở kiểm tra kế hoạch đào tạo của các đơn vị và tham mưu tổ chức kỳ 

sát hạch theo quy định. 

Vậy, Sở thông báo để đơn vị được biết và thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng cục ĐBVN (b/c); 

- Ô Trung - PGĐ Sở; 

- Phòng QLVT,PT&NL; 

- Thanh tra Sở; 

- Trung tâm ĐT&SHLX Phú Thọ (t/h); 

- Trang Thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VP (Th-10b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quân 
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