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                       Kính gửi:  

 - Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh; 

- Ban An toàn giao thông các huyện, thành, thị. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 261/KH-BATGT ngày 21/01/2021 của Ban An 

toàn giao thông tỉnh về triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 

năm 2021.  

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, trong thời gian gần đây tình trạng 

thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm Luật giao thông đường bộ còn diễn ra phổ 

biến như: điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái 

xe, chưa đủ tuổi lái xe theo quy định, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc 

đầu… có chiều hướng gia tăng. Ngày 29/9/2021 Công an tỉnh Phú Thọ đã ban 

hành Kế hoạch số 4711/KH-CAT-PC08 về cao điểm tuyên truyền, xử lý người 

điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, không có 

giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi theo quy định, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh 

võng trên địa bàn tỉnh. 

Để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về 

TTATGT; đồng thời ngăn chặn, phòng ngừa các vụ tai nạn giao thông có nguyên 

nhân từ thanh, thiếu niên và học sinh. Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị: 

1. Công an tỉnh 

- Tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch số 4711/KH-CAT-PC08 ngày 

29/9/2021 về cao điểm tuyên truyền, xử lý người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, 

xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi theo 

quy định, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên địa bàn tỉnh có hiệu quả. 

- Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành, thị tăng cường 

công tác nắm bắt tình hình, xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch tổ chức 

tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT trên địa bàn, lĩnh vực quản lý.  

2. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Phối hợp với Công an tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao 

chất lượng giáo dục kiến thức ATGT trong trường học; giáo dục ý thức tự giác 

chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên và kỹ năng khi tham gia giao thông 

như: độ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, quy định bắt buộc đội 
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mũ bảo hiểm đối với người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe 

máy điện… 

- Chỉ đạo các trường THCS, THPT, TTGDNN-GDTX yêu cầu cha mẹ 

học sinh ký và thực hiện cam kết bảo đảm an toàn giao thông cho con em mình; 

không giao xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện cho con em mình điều khiển khi 

chưa chưa đủ tuổi hoặc khi chưa có giấy phép lái xe phù hợp…; nhà trường, cha 

mẹ và gia đình có trách nhiệm phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn kỹ năng 

lái xe an toàn trước khi cho phép con em mình điều khiển phương tiện tham gia 

giao thông. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo 

Phú Thọ, Cổng TT-ĐT tỉnh: Tăng cường thời lượng, tần suất, nâng cao chất 

lượng các chuyên mục, chương trình tuyên truyền về bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, 

truyền hình, internet (qua website và các ứng dụng facebook, zalo, youtube…). 

Tập trung tuyên truyền, phản ánh thực trạng thanh, thiếu niên, học sinh điều 

khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, không có giấy 

phép lái xe, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu… kết quả kiểm tra, 

xử lý của lực lượng chức năng đối với thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm. 

4. Đề nghị các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật TTATGT để 

nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, tuyên truyền tiêu chí 

“Văn hóa giao thông” đến hội viên, đoàn viên; đặc biệt là đối tượng thanh, thiếu 

niên và học sinh. 

5. Ban An toàn giao thông các huyện, thành, thị tiếp tục triển khai Kế 

hoạch Năm ATGT 2021 tại địa phương, đồng thời: Chủ động phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị, nhà trường, các lực lượng chức năng, chỉ đạo UBND các xã, 

phường, thị trấn tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện công tác bảo đảm trật 

tự an toàn giao thông. Tuyên truyền, xử lý người điều khiển xe mô tô, xe gắn 

máy, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, chưa đủ 

tuổi theo quy định, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng (trọng tâm là đối tượng 

thanh, thiếu niên và học sinh)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu VT. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GTVT 

Trần Hoài Giang 
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