
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HẢI DƢƠNG 

Số:              /UBND-VP 

V/v phòng chống tai nạn giao thông, 

tai nạn thương tích cho trẻ em, học 

sinh và công tác bảo đảm TTATGT 

kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Dương, ngày        tháng 5 năm 2020 

 

Kính gửi: 

 

 

- Ban An toàn giao thông Tỉnh; 

- Các sở, ngành: Công an Tỉnh, Giao thông vận tải, Giáo dục 

và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và 

Truyền hình Tỉnh, Báo Hải Dương, Tỉnh Đoàn Hải Dương; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã. 
 

  

 Sau khi thực hiện nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội do tình hình 

dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, đẩy lùi; tình hình trật tự an toàn giao thông 

(TTATGT) trên địa bàn Tỉnh đã và đang có diễn biến phức tạp, tai nạn giao 

thông xảy ra liên tục làm nhiều người chết và bị thương (chỉ từ ngày 30/4 đến 

đến 11/5 đã xảy ra 11 vụ TNGT, làm chết 12 người, bị thương 05 người). Trước 

tình hình đó, để kiềm chế tai nạn giao thông, tăng cường phòng chống tai nạn 

thương tích cho học sinh, trẻ em (Văn bản số 161/UBATGTQG ngày 06/5/2020 

của Ủy ban ATGT Quốc gia về bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh đến 

trường) và thực hiện các biện pháp bảo đảm TTATGT kỳ thi THPT Quốc gia 

năm 2020; Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu: 

 1. Ban An toàn giao thông Tỉnh 

 - Chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban An toàn 

giao thông Tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố, thị xã tập trung 

thực hiện tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT; trong 

đó đẩy mạnh tuyên truyền đến đối tượng là học sinh, thanh thiếu niên các biện 

pháp phòng tránh tai nạn giao thông, tai nạn thương tích, nhất là tai nạn đuối 

nước trong mùa hè. 

 - Xây dựng nội dung, tài liệu tuyên truyền theo các chủ đề: phòng chống 

tai nạn giao thông, tai nạn thương tích cho trẻ em; lạm dụng rượu, bia, đồ uống 

có cồn điều khiển phương tiện; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn 

máy, xe máy điện; an toàn giao thông đường thủy, đường sắt… và chỉ đạo, phối 

hợp tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền 

trực tiếp cho người tham gia giao thông. 

 - Tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác 

bảo đảm TTATGT tại các huyện, thị xã, thành phố; rà soát, kiểm tra và kiến 

nghị xử lý các tuyến đường, các vị trí thường xảy ra TNGT; kiểm tra công tác 

bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa, tập trung tại các bến đò, bến 
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khách ngang sông; xử lý các vi phạm về điều kiện an toàn của bến bãi, điều kiện 

an toàn của phương tiện và người điều khiển phương tiện thủy. 

 2. Sở Giáo dục và Đào tạo 

 - Duy trì thực hiện công tác tuyên truyền về TTATGT đối với học sinh, 

thanh thiếu niên; tăng cường giáo dục, nhắc nhở học sinh thực hiện các biện 

pháp phòng tránh tai nạn thương tích như: tai nạn giao thông, tai nạn đuối nước, 

điện giật, lửa, ga, ngộ độc thực phẩm…; yêu cầu hiệu trưởng, giáo viên chủ 

nhiệm quán triệt tới học sinh năm cuối các cấp học (nhất là THCS, THPT) 

không sử dụng rượu, bia, đồ uống trong tiệc liên hoan ra trường và điều khiển 

mô tô, xe gắn máy, xe máy điện khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe. 

 - Yêu cầu các trường học có biện pháp kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ 

luật đối với học sinh vi phạm về điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện 

khi chưa đủ tuổi. Biểu dương, khen thưởng các trường học, cơ sở giáo dục thực 

hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh; đồng thời phê bình, kiểm 

điểm trách nhiệm người đứng đầu những cơ sở giáo dục còn lơi lỏng, thiếu quan 

tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo đảm TTATGT, phòng tránh tai 

nạn thương tích cho học sinh, trong đó có những đơn vị còn để nhiều học sinh vi 

phạm quy định về đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy, 

xe máy điện trái quy định. 

 - Chỉ đạo các cơ sở tổ chức thi phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức 

năng của địa phương, công an các huyện, thành phố, thị xã trong công tác bảo 

đảm an toàn tuyệt đối khi vận chuyển hồ sơ, đề thi tới địa điểm tổ chức thi và 

bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. 

 - Chỉ đạo các trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn tỉnh thống nhất 

với công an các địa phương xây dựng và thực hiện chương trình thanh niên, sinh 

viên tiếp sức mùa thi với các hành động thiết thực như: chỉ dẫn, hướng dẫn giao 

thông, nhà trọ miễn phí... 

 3. Đài Phát thanh và Truyền hình Tỉnh, Báo Hải Dương 

 Tập trung công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức tự giác chấp hành 

pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và các biện pháp phòng tránh tai 

nạn thương tích cho trẻ em, học sinh. Xây dựng tin, bài, phóng sự biểu dương 

các trường học, cơ sở giáo dục thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn cho 

học sinh; đồng thời phê bình những đơn vị, cơ sở giáo dục còn lơi lỏng, thiếu 

quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo đảm TTATGT, phòng 

tránh tai nạn thương tích cho học sinh, trong đó có những đơn vị còn để nhiều 

học sinh vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện mô tô, 

xe gắn máy, xe máy điện trái quy định. 

 4. Tỉnh Đoàn Hải Dương 

 - Chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong tổ chức các hoạt động hè lồng ghép 

tuyên truyền, vận động, ký cam kết đối với đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt 

các tiêu chí về văn hóa giao thông và thực hiện nghiêm quy định “Đã uống rượu, 

bia - không lái xe”; giao các tổ chức Đoàn cơ sở tuyên truyền, phổ biến, tăng 
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cường hơn nữa sự quan tâm, chăm sóc đối với trẻ em, nhất là các biện pháp 

phòng tránh tai nạn giao thông, tai nạn thương tích. 

 - Tổ chức các đội tình nguyện tiếp sức mùa thi, tham gia hướng dẫn thí 

sinh trong việc đi, đến địa điểm thi; có phương án cụ thể thống nhất và phối hợp 

với các lực lượng chức năng phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm trật tự an 

toàn giao thông tại các điểm thi, không để người và phương tiện vi phạm lòng 

đường gây cản trở, ùn tắc giao thông. 

 5. Công an Tỉnh 

 - Tập trung công tác tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 

về trật tự an toàn giao thông như chạy quá tốc độ quy định, đi sai phần đường, làn 

đường, chở quá số người quy định; không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe 

gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện; đặc biệt chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm các vi 

phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. 

 - Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, thị xã tập trung kiểm tra, xử lý 

các vi phạm đối với học sinh, thanh thiếu niên vi phạm quy định khi điều khiển 

phương tiện tham gia giao thông như: điều khiển mô tô chưa đủ tuổi, không có 

giấy phép lái xe; điều khiển xe gắn máy, xe máy điện chưa đủ 16 tuổi; không đội 

mũ bảo hiểm; vi phạm nồng độ cồn; vượt đèn đỏ… 

 - Chỉ đạo Công an các địa phương bố trí lực lượng phối hợp chặt chẽ với 

chính quyền cấp huyện, xã, nơi có điểm thi xây dựng phương án cụ thể để bảo 

đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường dẫn đến điểm thi và 

tại các điểm tổ chức thi. 

 6. Sở Giao thông vận tải 

 - Chỉ đạo công tác quản lý vận tải hành khách, bố trí đủ phương tiện và 

nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân; kiểm tra, giám sát các 

điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện; kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ,  

tăng giá vé, giá cước vận tải. 

 - Tiếp tục duy trì kiểm tra, xử lý các vi phạm về hoạt động vận tải, đặc 

biệt là xe chở hàng quá khổ, quá tải gây mất an toàn giao thông; ô tô khách chở 

quá số người quy định; xe khách, xe buýt chạy lòng vòng, đón trả khách không 

đúng nơi quy định. Phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và các lực lượng 

khác tham gia điều tiết, hướng dẫn, phân luồng bảo đảm an toàn giao thông trên 

các tuyến giao thông trọng điểm, các địa điểm tổ chức thi, khu vực nhà ga, bến 

xe, bến đò phà trên địa bàn tỉnh. 

 7. Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố, thị xã 

 - Chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông cấp huyện, cấp xã tập trung 

tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tăng cường các biện pháp bảo 

vệ, phòng tránh các nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích, nhất là tai nạn giao 

thông, đuối nước, điện giật, ngộ độc thực phẩm… đối với trẻ em, học sinh, 

thanh thiếu niên. 

 - Yêu cầu các trường THCS, THPT tuyên truyền, vận động học sinh và 

người nhà thí sinh nghiêm chỉnh chấp hành quy định về không sử dụng rượu, bia 

khi điều khiển phương tiện, nhất là học sinh cuối cấp chuẩn bị ra trường; phải đội 
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mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện; không 

điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe; đi đúng phần 

đường, làn đường, không chạy quá tốc độ; chú ý quan sát bảo đảm an toàn khi đi 

qua đường sắt và thực hiện mặc áo phao, đeo dụng cụ nổi khi đi đò, phà.  

 - Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trên địa bàn có phương án phối hợp với Công 

an các huyện, thành phố, thị xã tham gia hướng dẫn, điều tiết, phân luồng, giải 

tỏa ùn tắc giao thông tại các tuyến đường dẫn đến điểm thi và tại các điểm tổ 

chức thi.  

 - Chỉ đạo lực lượng công an tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi 

phạm về sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông; phương 

tiện tự chế, đặc biệt xe tự chế chở học sinh; tập trung kiểm tra, xử lý học sinh, 

thanh thiếu niên vi phạm các quy định khi điều khiển phương tiện tham gia giao 

thông như: điều khiển mô tô chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe; điều khiển 

xe gắn máy, xe máy điện chưa đủ 16 tuổi; không đội mũ bảo hiểm; vi phạm 

nồng độ cồn; vượt đèn đỏ…; tổng hợp danh sách gửi các trường học, Ban An 

toàn giao thông cùng cấp để có biện pháp tuyên truyền, giáo dục kịp thời. 

 Uỷ ban nhân dân Tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương 

nghiêm túc triển khai thực hiện. Giao Ban An toàn giao thông Tỉnh đôn đốc, 

tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo về Uỷ ban nhân dân Tỉnh trước ngày 

10/8/2020./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ủy ban ATGTQG; 

- Thường trực Tỉnh ủy;           (để b/c) 

- Thường trực HĐND Tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy (để p/h chỉ đạo); 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, Cường (50b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  

 

 

Nguyễn Dƣơng Thái 
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