
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN TAM DƯƠNG 
  

 

Số:          /UBND-CA 
V/v bảo đảm TTATGT  trong tháng cao điểm  

ATGT cho học sinh đến trường- tháng 9/2021  

và công tác phòng, chống dịch Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tam Dương, ngày       tháng  9 năm 2021 

        

Kính gửi: 

 

- Các phòng: Giáo dục và Đào tạo,VH-TT, KT&HT; 

- Công an huyện;    

- Trung tâm VH-TT-TT huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện văn bản số 7155/UBND-VX2 ngày 19/8/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Kế hoạch số 1699/KH-CAT-PC08/CAT ngày 25/8/2021 của Công an tỉnh Vĩnh 

Phúc về bảo đảm trật tự ATGT, trật tự xã hội dịp Lễ Quốc khánh 02/9 và triển khai 

“Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường – Tháng 9”. Trước diễn 

biến tình hình dịch Covid-19 phức tạp; hiện nay học sinh các trường trên địa bàn 

huyện đã đến trường bình thường; qua khảo sát tình trạng học sinh tại các trường tiểu 

học và trung học trên địa bàn huyện Tam Dương vi phạm Pháp luật về Giao thông 

đường bộ có chiều hướng gia tăng. Nhất là tình trạng vi phạm không đội mũ bảo 

hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện khi tham gia giao thông; chưa 

đủ tuổi nhưng vẫn điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện; Tình trạng học 

sinh điều khiển xe máy điện, xe đạp điện và xe đạp đi dàn hàng ba, hàng bốn, không 

chú ý quan sát, phóng nhanh, vượt ẩu…không đảm bảo công tác phòng chống dịch 

Covid-19 vẫn diễn ra. 

Nhằm bảo đảm TTATGT, hạn chế vi phạm và phòng tránh tai nạn giao thông 

xảy ra, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả. UBND 

huyện Tam Dương đề nghị Ban An toàn giao thông huyện, Công an huyện Tam 

Dương, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Dương và các phòng, ban, UBND 

các xã, thị trấn triển khai, thực hiện các nội dung sau: 

1. Ban an toàn giao thông huyện 

-  Tham mưu Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban An toàn giao thông huyện 

ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện các nội dung trong Chỉ thị số 04/CT-TTg 

ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với 

người đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; các biện pháp đảm bảo về phòng, chống dịch 

Covid-19 tại các nhà trường. 

- Các thành viên Ban An toàn giao thông huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

và địa bàn được phân công phụ trách thực hiện tuyên truyền đến nhân dân về quy 
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định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, các biện 

pháp đảm bảo về phòng, chống dịch Covid-19. 

- Vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ và trao tặng mũ bảo hiểm cho người 

dân, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, học sinh tại các trường THCS, 

Tiểu học. 

2. Công an huyện 

 - Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm khi 

tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, nhất là xử lý người điều 

khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện chở trẻ em không đội mũ bảo hiểm. Tập 

trung tuần tra kiểm soát đảm bảo TTATGT,  xử lý các trường hợp vi phạm tại khu 

vực các cổng trường THPT, THCS, trường Tiểu học trên toàn địa bàn huyện Tam 

Dương; nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng 

chống dịch Covid-19. Những trường hợp vi phạm là học sinh phải có thông báo về 

nhà trường để phối hợp giáo dục, quản lý. 

- Chủ động tuyên truyền trên loa di động các nội dung liên quan đến các quy 

định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện 

nhằm nâng cao ý thức người tham gia giao thông, các biện pháp, phương pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 nhất học các em học sịnh THPT, THCS nhằm giảm 

thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, hiệu trưởng các trường tổ 

chức rà soát số học sinh đến trường bằng phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp 

điện; số học sinh có phụ huynh đưa đón để có biện pháp tuyên truyền và tổ chức ký 

cam kết việc thực hiện và chấp hành đúng các quy định về bắt buộc đội mũ bảo 

hiểm, các quy định của pháp luật về TTATGT; các quy định về phòng, chống dịch 

Covid-19. 

- Rà soát số xe ô tô hợp đồng chở học sinh các trường học trên địa bàn; kiểm 

tra hợp đồng vận chuyển; kiểm tra an toàn, điều kiện phương tiện; việc chấp hành 

luật giao thông của lái xe; vị trí bãi đỗ, dừng; công tác  phòng, chống dịch Covid-19. 

3. Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện 

- Chỉ đạo Ban giám hiệu các trường trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai các 

giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối 

với cán bộ, giáo viên, học sinh, đặc biệt là học sinh từ 06 tuổi trở lên được người lớn 

chở bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, 

giáo viên nhà trường trong việc thực hiện, chấp hành các quy định về bắt buộc đội 

mũ bảo hiểm khi điều khiển mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện tham gia giao thông. 

Đồng thời, yêu cầu các nhà trường tổ chức họp phụ huynh học sinh ký cam kết thực 
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hiện quy định về đội mũ bảo hiểm khi đưa con, em đến trường bằng mô tô, xe gắn 

máy, xe đạp điện. 

- Phối hợp với các cơ quan Công an tổ chức buổi tọa đàm, thông báo tại các buổi 

lễ trào cờ, sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt lớp, chi đội, các giờ học an toàn giao thông 

chính khóa, hoạt động ngoại khóa, tổ chức nói chuyện tại các buổi họp phụ huynh học 

sinh về quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn 

máy, xe đạp điện; các quy định về phòng, chống dịch Covid-19... 

- Phối hợp với Công an huyện tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp vi 

phạm về việc không đội mũ bảo hiểm đối với học sinh, tập trung đông người tại khu 

vực xung quanh trường học; các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống 

dịch Covid-19. 

- Rà soát, lập danh sách số học sinh đến trường đi xe đạp, xe đạp điện, xe máy 

điện, xe máy, số học sinh gia đình đưa đón con đến trường bằng phương tiện xe ô tô, 

xe mô tô… 

- Lập danh sách ký cam kết từng học sinh của từng lớp về việc cam kết đội mũ 

bảo hiểm, đảm bảo TTATGT khi tham gia giao thông; không tập trung đông người 

tại khu vực cổng trường, chấp hành nghiêm các quy định về công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 khi đến trường. 

4. Phòng Kinh tế & Hạ tầng 

Phối hợp với Công an huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tiếp tục khảo 

sát xây dựng mới mô hình cổng trường an toàn giao thông trên các trường THCS, 

Tiểu học, mầm non trên địa bàn huyện;  kiến nghị khắc phục những bất cập về tổ 

chức giao thông trên địa bàn, chú trọng tại khu vực các cổng trường học nhằm đảm 

bảo an toàn giao thông. 

5. Phòng Văn Hóa & Thông tin 

Chủ trì, phối hợp với Công an huyện tăng cường thời lượng, mở chuyện trang, 

chuyên mục tuyên truyền, phổ biến các quy định liên quan đến nội dung bắt buộc đội 

mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; các quy định về phòng, 

chống dịch Covid-19 tại các Nhà trường;  hậu quả tai nạn giao thông liên quan đến 

không đội mũ bảo hiểm; tuyên truyền hình thức xử lý đối với trường hợp không đội mũ 

bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Đồng thời biểu dương các tập thể, 

cá nhân gương mẫu, tích cực; thông báo những người vi phạm bị xử lý theo quy định 

của pháp luật. 

6. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể huyện 

-  Tuyên truyền sâu rộng quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho đoàn 

viên, hội viên và toàn thể nhân dân để gương mẫu chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm, 
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nhất là cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; các 

quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

- Đoàn Thanh niên huyện: Phối hợp với Ban giám hiệu các trường học, chỉ đạo 

đoàn cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về đội mũ bảo 

hiểm cho đoàn viên, xem đây lả một tiêu chí đánh giá, phân loại hàng tháng, năm đối 

với các cơ sở đoàn và đoàn viên; hướng dẫn các bậc phụ huynh đưa con đến trường 

không tụ tập đông người, đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

7. UBND các xã, thị trấn 

- Làm tốt công tác quản lý Nhà nước trong công tác đảm bảo TTATGT trên địa 

bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là học sinh chấp 

hành nghiêm chỉnh Luật giao thông đường bộ; phối hợp với các lực lượng xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm về công tác phòng, chống dịch Covid-19; làm tốt 

công tác giải tỏa, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, bày bán hàng quán 

tập trung chủ yếu tại khu vực các cổng trường học.  

- Rà soát, quy hoạch các vị trí dừng,  đỗ xe tại cổng trường cho phụ huynh, học 

sinh; việc đỗ xe của các phương tiện xe ô tô hợp đồng chở học sinh. 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Hiệu trưởng các trường học triển 

khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban ATGT tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PTP UBND huyện; 

- C,PVP HĐND&UBND huyện; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VP HĐND & UBND huyện (VT). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phùng Mạnh Thắng 
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