U BAN NHAN DAN
THI XA CIA LO

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phñc

S: 343 /UBND-DT

Ct'ca Lô, ngày26

tha'ng 3 nám 2021

V/v tang crrng các giãi pháp ngan
chn tai nin giao thông dc bit
nghiêm trong và tai nn giao thông
lien quan dn thanh, thiu niên.

KInh gài:
- Cong an thj xã;
- Các phông: Giáo dçic và Dào tao, Vn hóa và Thông tin;
- Trung tam Van hóa th thao và Truyên thông;
- Thj Doàn;
- UBND các phithng.
Thirc hin Cong van s 1558/IJBNID-NC ngày 23 tháng 3 näm 2021 cüa
UBND tinh Ngh An v tang cu&ng các giãi pháp ngãn chn tai nan giao thông
dc bit nghiêm tr9ng và tai nan giao thông lien quan dn thanh, thiu niên,
UBND thi xã yêu cu:
1. Cong an thj xã: Tang ctthng tun tra, kim soát phát hin và xi:r 1
nghiêm hành vi vi pham pháp 1ut trt tix, an toàn giao thông, nht là vi phm quy
djnh v nng d cn, sü' ding ma tüy khi lái Xe, V phm v tc d, ch qua tài
tr9ng, qua s ngithi quy djnh, di sai phn duông, lan ththng, lái Xe vu'çt qua thi
gian quy djnh, không that day báo him khi ngM trén xe ô to. Tp trung XU 1)'T
nghiêm vi phm trt tçr an toàn giao thông cüa nguôi tham gia giao thông bang mO
to, Xe may, xe dp din. Trong do, chü tr9ng vào di tuçmg là thanh, thiu niên vói
các hành vi vi phm nhu: diu khin phi.wng tin khi chua dü tui, không có giy
phép lái xe phü hçip vri loai Xe, không di mU báo him và các vi phm tuong t1r
khác; tp trung xü l trách nhim cüa cá nhân giao Xe mô to, e gn may cho tré
em diu khin khi chua dii tui, chua có giy phép lái xe phñ hcip; tang cuO'ng
cung cp thông tin v h9c sinh vi phm quy djnh pháp 1ut v báo dam trt tir, an
toàn giao thông cho các Ca si giáo diic d phi hçp giáo dçic và xà 1.
2. Phông Giáo dçic và Dào tio: Chi dao các truiing hyc trên dja bàn phi
hçp cha mc h9c sinh thuing xuyên nhc nhâ, giáo diic con em mInh t.r giác chap
hành quy tc giao thông, di mU báo him khi ngi trên Xe mO tO, Xe gãn may,
khOng diu khin xe mO to, xe gn may khi chua dü tui hoc khOng có giây phép
lái Xe phU hçp; phi hçp các ca quan dan vj lien quan tang cung t chc tuyên
truyn và hrnfrng dn h9c sinh k nàng tham gia giao thông an toàn vi xe may
din, xe dp din, xe dp. Giao cho hiu tru&ng các truOng h9c yêu câu cha mc
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h9c sinh k vâ thirc hiên cam kt vi nhà trixmg v vic báo dam an toân giao
thông cho con, em mInh; không giao xe mô-tô, xe gn may cho con, em mInh diu
khiên khi chua dñ tui hoc khi chua có giy phép lái xe phü hçip; cha, m và gia
dInh có trách nhim ph bin kin thirc pháp 1ut, huó'ng dn k näng lái xe an
toàn trithc khi cho phép con, em mInh diu khin xe gn may, xe dp din.
3. Thj doàn: Phát huy vai trô, trách nhiêm cüa các to chirc Doàn, Hi, Di
trong các nhà tru1ng trong vic giü' gin trt t1r, an toân giao thông; dy minh Cuc
vn dông "Hoc sinh, sinh viên vi van hoá giao thông"; thirc hin "Dã uông ru9'u,
bia - Không lái Xe"; tang cung pMi hçp t chirc các hot dng giñp thanh, thiu
niên hoân thin các k5 nàng tham gia giao thông an toân; 1ira chn và sfr dçng mU
bâo him có cht luçmg và diing quy djnh; cách nhn din và phông tránh các tInh
hung có nguy co Xay ra tai nin giao thông.
4. Phông Van hóa và Thông tin; Trung tam Van hóa, The thao và
Truyn thông: Dy mnh tuyên truyn, ph bin quy dnh pháp 1ut v trt tir an
toàn giao thông; cánh báo các nguy co, nguyen nhân gay tai nn giao thông d lái
xe chU dng phông ngüa tai nin. Tuyên truyn, ph bin quy dnh pháp 1ut v trt
ti,r an toàn giao thông lien quan dn mô to, e may, xe may diên, xe dp din cho
thanh, thiu niên và h9c sinh.
5. UBND các phuô'ng: Dy mnh các hott dng tuyên truyn giáo dic
pháp lut v trt tr an toàn giao thông, cãnh báo v tai nn giao thông do vi phm
tc d, sir diing rugu, bia, ma tUy, chy xe qua thii gian quy djnh... To chrc tuyên
truyn qua h thng ba phát thanh phuè'ng d cânh báo tai nn giao thông lien
quan dn tré em, thanh thiu niên diu khin rnô tO, xe may tham gia giao thông
khi chua dU tui, không Co giy phép lái Xe; khUyêfl cáo ngui dan không giao
phuang tin cho con, em khi chua dü tui, không có giy phép lái xe phU hc'p vâi
loai Xe.
Yêu câu các dan vj lien quan; UBNT) các phung nghiêm tüc trin khai
thirc hinIu.-r
Noi nI:ln:
- Nhi.r trên;
(b/c)
- UBND tinh Ngh An;
- TT Thj üy - HDND thj xã;
- Chü tjch UBND thj x
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