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V/v tang cung bão dam trt tir ATGT
trong djp nghi he và kST thi tt nghip
TFJPT näm 2021.

Kinh gCri:
- Cong an thj xà;
- UBND các phuông;
- Phông Giáo diic và Dào tto thj xâ;
- Thj doàn;
- Trung tam Van hóa, The thao và Truyên thông thj xà.
Thrc hin Cong van so 117/ATGT ngày 10/6/202 1 cüa Ban An toàn giao
thông tinh Ngh An ye vic phôi hcip báo dam trtt ti,r ATGT trong dip nghi he và kST
thi tot nghip THPT närn 2021.
Dê tAng cithng các bin pháp dam bão trt tr an toàn giao thông trong kST thi t&
nghip Trung h9c phô thông và tuyên sinh Dti hçc, giáo diic nghê nghip nãrn 2021 trên
dja bàn thi xã Cra Lô. UBND Thi xâ yêu câu các don vj thrc hin các ni dung sau:
1. Cong an thj xã: Tang ciing cOng tác tuân tra kiêm soát, xi:r 1 vi phm
ye trt t1r ATGT cüa h9c sinh, sinh viên, thanh thiêu niên trong dip nghi he; có
phuang an ngän chn, xir 1 tinh trng thanh thiêu niên, h9c sinh sinh viên sr diing
mô to, xe may tii tp 1tng lách dánh vOng, dua xe trái phép gay mat tr.t tir ATGT;
Tang cung hrc luçmg irng trrc to chüc diêu tiêt giao thông tii các khu virc gân diem
thi và tuyên du&ng tr9ng diem dn den diem thi dê dam bão giao thông thông suôt,
tao thun 1i cho vic vn chuyên de thi, bài thi và thI sinh di thi. Bô trI dü phuong
tin cü'u h, ciru nan de giãi quyêt kjp thi các sir cô, không dê xây ra ün täc giao
thông kéo dài. Tang cixng tuân tra, kiêm soát xir l nghiern các hành vi vi pham ye
trt tir an toàn giao thông nhât là vi phm cüa lái Xe, chü xe kinh doanh 4n tài, xe
khách, taxi phóng nhanh vi.rçlt âu, tranh giành khach, dung, do, don trá khách không
dung nai quy djnh; các vi phm cüa ngui diêu khiên mô to, Xe may, xe dp din.
2. UBND các phurng: Day mmnh cOng tác tuyên truyên dê ngthi tham gia
giao thông nâng cao thirc tir giác tuân thà pháp 1ut và các bin pháp phOng tránh
tai nin giao thông, quan tarn phông tránh tai nan xe mô to, xe khách, tai nan dung
thüy; Phôi hçip vói Cong an thj xã tang cithng quãn 1 Nba nuc ye hoat dng vn
tài hành khách tren các tuyên duOng b và dung thüy ni dja. Huy dng các 1irc
lu'çing tharn gia bão dam trt tir an toàn giao thông ti các khu virc ben xe, ben khách
ngangsOng và trên các tuyên dung trçng diem, nhât là tai các khu virc to chuc diem
thi. Day manh tuyên truyên khuyên cáo các bc phii huynh không giao xe mO tO, xe
gn may cho h9c sinh khi chua có giây phép lái Xe, chua dü dieu kin theo quy djnh
cüa pháp 1ut trong dip nghi he. Trin khai các bin pháp phông tránh tai nan giao
thOng, phOng tránh dui nuâc d& vói hc sinh, sinh viên.
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3.Trung tam Van hóa, Th thao và Truyn thông: Tang ci.thng cong tác
tuyên truyên pháp lut ye trtt tir ATGT cho h9c sinh, sinhviên trong kS nghi he;
khuyen cáo các bin pháp phông tránh tai nn giao thOng, duôi nuó'c dôi vói h9c sinh
trong k nghi he; thông báo kjp tho'i các phucrng an phân lan, phân luông, to chrc
giao thông tii khu vrc ci1m thi. Tang cuo'ng truyên thOng, phô biên các thông tin can
thiêt ye thi gian, dja diem thi; huàng dan giüp h9c sinh, phii huynh hc sinh lira
ch9n phuGng tin, tuyên diing tham gia giao thông an toàn, thun lçi trong ki thi
tot nghip THPT nàrn 2021.
4. Th Doàn: Tang ctthng côngtác tuyên truyên giáo dic pháp lut ye trt
tir an toàn giao thOng, nâng cao thirc chap hành pháp lut cüa doàn viên thanh niên,
hQc sinh trong nghi he; To chüc mô hInh thanh niên v6i ATGT nhäm tto san
choi cho thanh thiêu niên, h9c sinh, sinh viên trong k' nghi he; mô hInh tInh nguyen
"Tiêp süc rniia thi" nhäm giüp do', hithng dn thI sinh và ngithi nhà thI sinh di lai an
toàn, thuân lçii, nhât là các thI sinh các tinh lan cn tham gia K' thi; phôi hcrp vi
lirc luçmg chüc nãng tham gia diêu tiêt giao thông và dam bâo an toàn giao thông tai
các khu vuc diên ra diem thi.
5. Phông Giáo dye và Dào to:
Chü dng phôi hçp vói co quan Cong an, chInh quyen dja phuong có kê
hoach cii the dê dam báo trt tir ATGT tai các khu virc to chirc k thi tOt nghip
TFIPT närn 2021; chi dao các hiu truo'ng tri.rmg THCS, THPT trên dja bàn quán
trit tâi phii huynh hçc siththrc hin nghiêm vic không giao xe mô to, xe gàn may
cho hçc sinh khi chua có giây phép lái Xe, chua dü diêu kin theo quy djnh cüa pháp
lut trong dip nghi he.
Chi dao quán trit den can b quàn l giáo dic nhà giao và h9c sinh, sinh
viên nghiêrn tüc thirc hin" dã uông ruu, bia khOng lái Xe"; "không si:r diing din
thoui khi lái Xe"; "dci mu báo hiêm dat chuân khi tham gia giao thông bang mO tO
Xe may, xe dp din"; "không t tp dua Xe, Co VU dua Xe trái phép"; k nàng tham
giao giao thông an toàn, phông tránh tai nan duOi ni.thc và rnc áo phao khi tham gia
giao thông duo'ng thüy ni dja.
Chi dao các nhà trung quán trit den tat cá h9c sinh, sinh viên thirc hin
nghiêm 5k (khu trang, khü' khu.n, khoáng each, không tp trung, khai báo y te) de
phOng chOng djch bnh Covid- 19 hiu qua khi tham gia giao thông và các hoat dng
tInh nguyen, boat dng sinh hoat he
6. Phông Quãn 1 do thj: Thumg Xuyen, theo dOi, kiêrn tra, don dOc các
dan yj, các ngânh lien quan yà UBND các phu?ng triên khai thirc hin nghiem ti1c,
hiu qua các ni dung tren.
Yêu câu các dan vj phôi hçp, chi dao thirc hin dñng các ni dung tren./.
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