
UBND HUYỆN NHƯ XUÂN 

BAN AN TOÀN GIAO THÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số          /UBND-BATGT 

Về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo 

ATGT trong thanh, thiếu niên, học sinh. 

Như Xuân, ngày         tháng 4 năm 2022 

 

  Kính gửi:   

- Các thành viên Ban ATGT huyện; 

- Ban ATGT các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện ccông văn số 45/BATGT-VP ngày 26/01/2022 của Ban ATGT tỉnh về 

việc tăng cường các giải pháp đảm bảo ATGT trong thanh, thiếu niên, học sinh. Trong đó 

có các nội dung chủ yếu sau: 

Trong những năm qua, thực hiện các chỉ đạo của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc 

gia, UBND tỉnh về bảo đảm ATGT cho thanh thiếu niên, học sinh; các ngành chức năng, 

Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp triển khai thực hiện sâu rộng công tác 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự ATGT trong thanh thiếu niên, học sinh; đặc biệt, 

các hoạt động tình nguyện tham gia bảo đảm trật tự ATGT trong các đợt cao điểm của tổ 

chức Đoàn thanh niên; mô hình “Cổng trường ATGT”, tổ chức cho học sinh các trường 

tham gia các cuộc thi giao thông thông minh trên internet, tổ chức các buổi thực hành tham 

gia giao thông an toàn cùng với nhiều hoạt động khác đã tạo được sự lan toả và tác động 

tích cực đến việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trật tự ATGT thanh thiếu 

niên, học sinh góp phần kiềm chế, giảm tai nạn giao thông.  

Tuy nhiên, sau 02 năm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; từ Quý 

I năm 2022 các hoạt động xã hội trở lại trạng thái bình thường mới; nhu cầu đi lại trong 

thanh, thiếu niên, học sinh tăng cao; tình hình trật tự ATGT đã có những diễn biến phức 

tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đối với thanh, thiếu niên, học sinh khi 

tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe máy, xe máy điện; cụ thể: Trong Quý I năm 2022, 

trên địa bàn tỉnh đã xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đối với thanh thiếu 

niên, học sinh gây thiệt hại lớn về người; điển hình là: 

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 01h00’ ngày 26/01/2022 tại Km38+400, 

QL217 thuộc địa phận thôn Eo Lê, xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thuỷ giữa xe mô tô biển 

kiểm soát 36L1-098.67 chở 02 người đi theo hướng từ huyện Cẩm Thuỷ về huyện Vĩnh 

Lộc với xe mô tô biển kiểm soát 36L1-161.17 chở 02 người đi hướng ngược lại làm cả 04 

nam thanh niên đi trên 02 phương tiện trên thương vong; trong đó có 03 người tử vong (01 

người sinh năm 1998, 01 người sinh năm 2000, 01 người sinh năm 2003) và 01 người bị 

thương sinh năm 1996. Khi tai nạn xảy ra cả 04 người đi trên 02 xe máy đều không đội mũ 

bảo hiểm. 
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Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 21h30’ ngày 25/03/2022 trên đường bê 

tông nội đồng thuộc xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc; 01 học sinh lớp 7, sinh năm 2009 điều 

khiển xe mô tô trên 50 phân khối biển số 29G1-162.08 chở theo 03 học sinh khác (02 học 

sinh lớp 7 cùng sinh năm 2009 và 01 học sinh lớp 6, sinh năm 2010); do điều khiển xe đi 

trong đêm tối và không làm chủ được tay lái đã tự lao xuống mương nội đồng bên đường 

khiến 3 học sinh tử vong và 01 học sinh bị thương; khi tai nạn xảy ra cả 04 học sinh đều 

không đội mũ bảo hiểm, người điều khiển phương tiện chưa đủ tuổi theo quy định. 

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến các vụ tai nạn giao thông trên là do đi quá tốc độ cho 

phép, không đội mũ bảo hiểm, xe chở quá số người quy định, người điều khiển xe mô tô 

trên 50 phân khối khi chưa đủ tuổi. 

Qua các vụ tai nạn giao thông trên và qua khảo sát thực tế cho thấy: Một bộ phận 

thanh, thiếu niên, học sinh khi sử dụng phương tiện mô tô, xe máy, xe máy điện, xe đạp 

điện tham gia giao thông còn thiếu kinh nghiệm, thiếu kỹ năng, chủ quan, thường phóng 

nhanh, vượt ẩu, thiếu chú ý quan sát, hạn chế trong phán đoán các tình huống, không chấp 

hành các quy định khi tham gia giao thông… dẫn đến nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao 

thông gây thiệt hại về người và tài sản; để phòng ngừa các vụ tai nạn giao thông, bảo đảm 

an toàn cho thanh, thiếu niên, học sinh khi tham gia giao thông. Từ những nội dung nêu 

trên và tình hình thực tế tại địa phương. Ban ATGT huyện đề nghị: 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện đoàn Như Xuân. 

Tăng cường phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức 

chấp hành những quy định của pháp luật về trật tự ATGT trong thanh, thiếu niên, học sinh; 

đẩy mạnh cuộc vận động “Học sinh, sinh viên với văn hóa giao thông”; phối hợp tổ chức 

các hoạt động giúp thanh, thiếu niên, học sinh kỹ năng tham gia giao thông an toàn; phối 

hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và các tổ chức đoàn thể khác thường xuyên nhắc 

nhở, giáo dục thanh, thiếu niên, học sinh khi tham gia giao thông không phóng nhanh, vượt 

ẩu, không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi hoặc không có giấy phép lái 

xe phù hợp; đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe máy điện, xe đạp điện… 

Chỉ đạo các trường học quản lý chặt chẽ học sinh đến trường bằng phương tiện xe 

mô tô, xe máy điện, xe đạp điện; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các học sinh đến 

trường bằng xe mô tô trên 50 phân khối khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy 

định và không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe máy điện, xe đạp điện. 

Phối hợp với Công an huyện xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức pháp luật về 

ATGT trong các trường học và tiếp nhận thông tin về học sinh vi phạm các quy định khi 

tham gia giao thông; gắn tiêu chí tham gia giao thông trách nhiệm, an toàn với việc chấm 

điểm thi đua hàng năm đối với học sinh và các trường. 

2. Phòng Văn hóa - Thông tin 

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông từ huyện đến xã dành thời lượng đẩy mạnh tuyên 

truyền, phổ biến quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong thanh, thiếu 

niên, học sinh; khuyến cáo những nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. 



3 

3. Công an huyện 

Chỉ đạo các lực lượng chức năng, Công an các địa phương xây dựng chuyên đề 

tuần tra, kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với 

thanh, thiếu niên, học sinh tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy, xe máy điện; trong đó 

chú trọng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: đi dàn hàng ngang, phóng nhanh, vượt 

ẩu, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe phù hợp, không đội 

mũ bảo hiểm; xử lý trách nhiệm của người giao xe mô tô, xe máy trên 50 phân khối cho 

thanh, thiếu niên, học sinh tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe. 

Thống kê danh sách những học sinh vi phạm (họ tên, trường học, lỗi vi phạm...) gửi 

Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường để có biện pháp xử lý, giáo dục. 

4. Các thành viên khác Ban ATGT huyện, Ban ATGT các xã, thị trấn 

Tăng cường phối hợp với tổ chức đoàn thanh niên, các trường học và các tổ chức 

đoàn thể khác thường xuyên tuyên truyền trong thanh, thiếu niên, học sinh chấp hành pháp 

luật trật tự ATGT. Nhắc nhở, khuyến cáo các cán bộ, đoàn viên, hội viên quản lý chặt chẽ 

việc sử dụng phương tiện tham gia giao thông đối với các đối tượng là thanh, thiếu niên, 

học sinh trong gia đình và cộng đồng; không giao phương tiện xe mô tô, xe máy trên 50 

phân khối cho thanh, thiếu niên, học sinh tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi và không có 

giấy phép lái xe phù hợp; xây dựng chuyên đề tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm thanh, 

thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật trật tự ATGT./. 
 

Nơi nhận: 

- Như  trên; 

- Công an huyện; 

- Các phòng: KT-HT; VH-TT; GD-ĐT; 

- Huyện đoàn Như Xuân; 

- Lưu: VT. 

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

    Nguyễn Hữu Tuất 

 


		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-22T15:19:12+0700
	HÀ NỘI
	Nguyễn Hữu Tuất<tuatnh.nhuxuan@thanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-04-22T17:43:05+0700


		2022-04-22T17:43:18+0700


		nhuxuan@thanhhoa.gov.vn
	2022-04-22T17:43:32+0700




