
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN KON RẪY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-TH    Kon Rẫy, ngày      tháng      năm  

V/v tăng cường công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật về đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông trên địa bàn huyện 

 

                   Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Để tiếp tục quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 

công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân 

huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

trọng tâm sau:  

1. Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch 

và Truyền thông huyện 

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông cấp huyện, cấp xã tăng cường 

thời lượng, đổi mới cách thức, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về 

bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật 

Giao thông đường bộ sửa đổi, Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia và các văn 

bản hướng dẫn thi hành; tình hình, nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông; 

công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của lực lượng Cảnh sát giao thông... 

để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Công an huyện, Huyện 

đoàn tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an 

toàn; trong đó, cần tập trung đối với các đối tượng là thanh, thiếu niên, học sinh, 

sinh viên; nội dung tuyên truyền phải đa dạng, sinh động, phù hợp với đối tượng 

tuyên truyền. Phát huy lợi thế của truyền thanh cơ sở, mạng internet, đẩy mạnh 

tuyên truyền trên mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube…), hạ tầng số và tập 

trung vào các khung giờ vàng trên sóng phát thanh huyện.  

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường PTDTNT huyện, Trường 

THPT Chu Văn An, Trung tâm GDNN - GDTX 

- Chỉ đạo các đơn vị trường chủ trì, phối hợp với Công an huyện chỉ đạo, 

hướng dẫn các trường học, cơ sở giáo dục tổ chức triển khai thực hiện các nội 

dung Chương trình số 11/CTrPH-BCA-BGDĐT ngày 19/10/2022 của Bộ Công 

an - Bộ Giáo dục và Đào tạo về phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục 

giai đoạn 2022-2025. Trong đó tập trung: 
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+ Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn 

giao thông đường bộ cho học sinh; xây dựng văn hóa giao thông và hình thành 

thói quen tham gia giao thông an toàn cho học sinh các cấp. Tăng cường tuyên 

truyền và hướng dẫn, huấn luyện học sinh các kỹ năng tham gia giao thông an 

toàn như: đi bộ, sang đường, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe 

đạp,… kết hợp với lồng ghép xây dựng ý thức, văn hóa khi tham gia giao thông 

một cách thiết thực, hiệu quả. 

+ Chỉ đạo các nhà trường phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức 

Đoàn, Hội trong việc giữ gìn trật tự, an toàn giao thông; đẩy mạnh cuộc vận 

động “học sinh, sinh viên với văn hóa giao thông” và tiếp tục triển khai, nhân 

rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” trên toàn huyện.  

+ Yêu cầu học sinh khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe máy điện bắt buộc 

phải đội mũ bảo hiểm và đề nghị phụ huynh ký cam kết với nhà trường thực 

hiện nghiêm túc quy định này; có biện pháp kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở để duy 

trì việc thực hiện trong suốt năm học và hình thành được thói quen trong học 

sinh. 

+ Tổ chức để học sinh ký cam kết không điều khiển mô tô, xe gắn máy 

khi chưa đủ tuổi quy định và chưa có giấy phép lái xe; đề nghị phụ huynh cùng 

ký cam kết với nhà trường để đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định của pháp 

luật giao thông đường bộ và bảo đảm an toàn tính mạng cho học sinh. Phối hợp 

các cơ quan liên quan liên quan có hình thức xử lý đối với các học sinh vi phạm. 

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, phụ huynh, người đứng đầu 

cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội về ý nghĩa, vai trò của công tác 

phối hợp ba môi trường nhà trường, gia đình và xã hội trong việc quản lý, giáo 

dục học sinh; xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bên liên quan đến từng 

môi trường giáo dục. Qua đó tạo sự đồng thuận cao và huy động được sự tham 

gia chủ động, tích cực của toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo. 

3. Công an huyện 

- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền 

thông huyện, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, góp phần tác động, nâng 

cao ý thức của người tham gia giao thông, chấp hành các quy định của pháp luật, 

sự chỉ huy, điều hành, kiểm tra của lực lượng Công an nhân dân. 

- Phối hợp biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

trật tự, an toàn giao thông với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với 

từng đối tượng cụ thể và địa phương.  

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao 

thông, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành 

pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của người lái xe và chủ phương tiện. 
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4. Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn: Thường xuyên quán triệt, chỉ đạo chấp hành nghiêm Luật Giao thông 

đường bộ; Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia; Công điện số 488/CĐ-TTg 

ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành quy định 

về phòng, chống tác hại của rượu, bia; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động, học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm các quy định về cấm sử 

dụng rượu bia, quy định đã uống rượu bia không điều khiển phương tiện tham 

gia giao thông, đồng thời vận động người thân, gia đình chấp hành nghiêm Luật 

giao thông đường bộ, không sử dụng rượu, bia, khi điều khiển phương tiện tham 

gia giao thông. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                                                      
- Như trên (th/h); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban ATGT huyện (th/h); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thủy 
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