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Kính gửi:   

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn. 
   

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định tại Công văn số 951/UBND-

VP5 ngày 01/12/2021 về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong hoạt động 

vận tải bằng xe ô tô; ngăn ngừa TNGT đối với trẻ em, UBND huyện yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau:  

1. Phòng GD&ĐT, các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX huyện: 

- Phòng GĐ&ĐT huyện chỉ đạo các nhà trường thuộc quyền quản lý tiến hành 

rà soát, thống kê các xe ô tô hiện đang hoạt động dịch vụ đưa đón học sinh của nhà 

trường; các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX huyện thực hiện việc rà soát, 

thống kê các xe ô tô hiện đang hoạt động dịch vụ đưa đón học sinh của trường mình. 

Tổng hợp, danh sách báo cáo UBND huyện (qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

tổng hợp) trước ngày 15/12/2021. 

- Yêu cầu các nhà trường chỉ được ký hợp đồng vận chuyển với các đơn vị vận 

tải được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Đồng thời, tuyên truyền cho 

phụ huynh, học sinh khi chủ động thuê xe phải lựa chọn những phương tiện còn niên 

hạn sử dụng, còn thời hạn đăng kiểm, chở đúng số người và bảo đảm các điều kiện 

tham gia vận chuyển hành khách theo quy định. 

 - Chỉ đạo các trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh thường 

xuyên nhắc nhở, giáo dục con em tự giác chấp hành quy định của pháp luật khi 

tham gia giao thông như: đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe 

máy điện, xe đạp điện; thắt dây an toàn khi lưu thông trên xe ô tô; không chở quá 

số người quy định; không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, chưa 

có giấy phép lái xe; ký cam kết với phụ huynh học sinh về việc không giao mô tô, 

xe máy cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển tham gia giao 

thông. Xử lý kỷ luật nghiêm đối với học sinh điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi 

phạm và gửi thông báo về gia đình đối với các trường hợp học sinh vi phạm để 

phối hợp quản lý, giáo dục. 

- Tiếp tục đưa nội dung giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông là 

một trong những tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm đối với cán bộ, giáo viên và 

học sinh; tổ chức kiểm tra việc thực hiện cam kết giữa gia đình và nhà trường trong 

công tác giáo dục và bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh.  
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2. Công an huyện: Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi 

vi phạm trật tự an toàn giao thông như: điều khiển mô tô, xe máy khi chưa đủ tuổi, 

không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, đi hàng 2 hàng 3, chở quá số 

người quy định, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, vi phạm về 

tốc độ, đi không đúng làn đường, phần đường; kiểm tra, xử lý xe ô tô kinh doanh 

vận tải, nhất là xe ô tô đưa đón học sinh chở quá số người quy định, sử dụng phương 

tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, xe quá hạn đăng kiểm, xe hết niên hạn tham 

gia giao thông,…  

3. Trung tâm VH-TT&TT huyện, UBND các xã, thị trấn: Đẩy mạnh các hoạt 

động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về an toàn giao 

thông trong hoạt động vận tải đường bộ bằng nhiều hình thức. Trong đó, tập trung 

vào các nội dung: thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô; đã uống rượu bia thì 

không lái xe; chở đúng trọng tải, đúng số người cho phép; đi đúng tuyến đường, 

tốc độ cho phép; không giao xe mô tô, xe máy cho người chưa đủ tuổi, chưa có 

giấy phép lái xe điều khiển… 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn chỉ đạo thực hiện nghiêm nội dung Công văn này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, KTHT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH TT 

 

 

 

 

Vũ Tuấn Dương 
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