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Số          /CV-BATGT 

V/v tăng cường công tác bảo đảm trật 

tự, an toàn giao thông trong đợt cao 

điểm diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp trung 

học phổ thông và tuyển sinh đại học, 

giáo dục nghề nghiệp năm 2022. 

        Quan Sơn, ngày         tháng        năm 2022 

 

   Kính gửi:  

         - Các ngành thành viên Ban ATGT huyện; 

                       - Ban ATGT các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 3254/SGTVT-QLVT ngày 23/6/2022 của Sở giao 

thông vận tải Thanh Hóa về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao 

thông trong đợt cao điểm diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển 

sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Để đảm bảo an ninh trật tự, toàn giao thông nhằm phục vụ tốt cho cán bộ coi 

thi, thí sinh và người nhà thí sinh đến các địa điểm thi được kịp thời, thuận lợi trong 

đợt cao điểm diễn ra Kỳ thi. Ban ATGT huyện Quan Sơn yêu cầu các ngành thành 

viên Ban ATGT huyện, Ban ATGT các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội 

dung sau: 

    h n    nh       Hạ   n  

Chủ động phối hợp v i các cơ quan chức năng trong công tác đảm bảo trật tự 

an toàn giao thông, chống  n t c giao thông.  

Kiểm tra, đôn đốc công tác triển khai thực hiện của Ban An toàn giao thông 

các xã, thị trấn. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 

2  Côn  an huyện 

Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát 

lưu động để kịp thời phát hiện và xử l  nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn 

giao thông, đ c biệt là các hành vi vi phạm tốc độ, lấn đường, vượt sai quy định, 

chở quá số người quy định, vi phạm n ng độ c n, không đội m  bảo hiểm, điều 

kiện an toàn k  thuật của các phương tiện tham gia giao thông không đảm bảo, . 

Đ ng thời chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường hư ng d n nghiệp vụ 

cho các lực lượng phối hợp như: Sinh viên t nh nguyện, đoàn thanh niên  Ứng 

trực trên các tuyến đường giao thông trọng điểm, các khu vực tổ chức thi, các n t 

giao thông có nguy cơ cao về  n t c giao thông để điều tiết ph n lu ng đảm bảo 

giao thông, không để xảy ra  n t c giao thông. 
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Đ y mạnh công tác tuyên truyền kịp thời trên các phương tiện thông tin đại 

ch ng và bằng nhiều h nh thức, thường xuyên phổ biến kế hoạch tuyển sinh, thời 

gian, địa điểm, hư ng d n cách thức đi đến địa điểm thi cho thí sinh và người nhà 

thí sinh  đ ng thời vận động người tham gia giao thông n ng cao   thức tự giác tu n 

thủ pháp luật và các biện pháp ph ng tránh tai nạn giao thông, nhất là ph ng tránh 

tai nạn xe mô tô, xe khách. 

4. Phòng Giáo dục    Đ o  ạo 

 hối hợp v i các trường học, cụm tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn, tuyên truyền 

nh c nhở học sinh chấp hành tốt quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

trong quá tr nh di chuyển đến các điểm thi, đảm bảo an toàn giao thông và tránh  n 

t c giao thông. 

5. Huyện  o n Quan Sơn 

Chỉ đạo Đoàn thanh niên các xã, thị trấn, các trường TH T... và các chi đoàn 

trực thuộc tổ chức chương tr nh thanh niên t nh nguyện  tiếp sức m a thi  nhằm 

gi p đ , hư ng d n thí sinh và người nhà thí sinh đi lại an toàn, thuận lợi  phối hợp 

v i lực lượng chức năng trong công tác hư ng d n, điều tiết giao thông và đảm bảo 

trật tự an toàn giao thông tại các địa điểm thi, không để t nh trạng người và phương 

tiện vi phạm l ng, lề đường g y cản trở giao thông. 

6. Ban An to n   ao  hôn  các xã,  hị  rấn 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin và kế hoạch tuyển sinh, 

thời gian, địa điểm tổ chức thi. Tổ chức giải t a các vi phạm lấn chiếm vỉa h , l ng 

đường g y cản trở giao thông xung quanh khu vực tổ chức thi, các n t giao thông, 

trên các tuyến giao thông trọng điểm để đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông, 

không xảy ra  n t c giao thông; bố trí lực lượng s n sàng phối hợp v i lực lượng 

chức năng hư ng d n giao thông, phục vụ giải t a, kh c phục khi xảy ra tai nạn 

giao thông và  n t c giao thông. 

Thiết lập điện thoại đường d y nóng của Ban ATGT xã, thị trấn tại các điểm 

thi để tiếp nhận và xử l  kịp thời các thông tin phản ánh về trật tự ATGT trư c, 

trong và sau khi kết th c kỳ thi./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                 
- Như trên  

- Sở Giao thông vận tải           

- Ban ATGT tỉnh                           (để b/c); 

- Trưởng ban ATGT huyện  

- Thành viên Ban ATGT huyện (p/h);                                                                                                   

- Lưu: VT, BATGT.                                                                                                       

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 
 HÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN  

Trương Trọn  Tuấn 
 


		tuantt.quanson@thanhhoa.gov.vn
	2022-07-01T14:48:48+0700


		2022-07-02T16:13:51+0700


		2022-07-02T16:14:09+0700


		quanson@thanhhoa.gov.vn
	2022-07-02T16:14:39+0700




