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V/v đảm bảo trật tự, an toàn  
giao thông trong dịp nghỉ hè và kỳ  

thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Hương Khê, ngày 28 tháng 6 năm 2021 

            Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Công an huyện; 

- Huyện đoàn Hương Khê; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Các trường: THPT trên địa bàn, Trường THCS & THPT 

Dân tộc nội trú Hà Tĩnh, Trung tâm GDNN - GDTX huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 116/VP ngày 04/6/2021 của Văn phòng Ủy ban An 

toàn giao thông Quốc gia; Công văn số 2293/BGDĐT- GDCTHSSV ngày 03/6/2021 

của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông 

dịp nghỉ hè và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; Công văn số 79/BATGT-VP của 

Ban ATGT tỉnh về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp hè và kỳ thi tốt 

nghiệp THPT năm 2021; để góp phần đảm bảo TTATGT, hạn chế tai nạn giao thông, 

tránh ùn tắc giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè và kỳ thi 

THPT năm 2021. UBND huyện yêu cầu các, phòng, ngành, đơn vị nêu trên; UBND 

các xã thị trấn thực hiện một số nội sau: 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các nhà trường triển khai thực hiện có 

hiệu quả Văn bản số 2293/BGDĐT- GDCTHSSV ngày 03/6/2021 của Bộ Giáo dục 

và đào tạo về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp 

nghỉ hè và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; tăng cường công tác tuyên truyền phổ 

biến giáo dục pháp luật ATGT cho học sinh ngay từ đầu năm học mới.  

2. Các trường THPT trên địa bàn, Trường THCS & THPT Dân tộc nội trú Hà 

Tĩnh, Trung tâm GDNN - GDTX huyện: Thực hiện có hiệu quả Văn bản số 

2293/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 03/6/2021 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc tăng 

cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ hè và kỳ thi tốt 

nghiệp THPT năm 2021; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp 

luật ATGT cho học sinh ngay từ đầu năm học mới. Các điểm trường tổ chức thi tốt 

nghiệp THPT năm 2021, phối hợp với lực lượng chức năng  điều tiết giao thông trước 

cổng trường, tránh tình trạng đậu đỗ xe không đúng quy định gây ùn tắc giao thông 

ảnh hưởng đến các thí sinh dự thi.  

3. UBND các xã, thị trấn: Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến thông 

tin về kế hoạch, thời gian địa điểm tổ chức thi, đảm bảo thực hiện đúng các quy 

định về phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng 
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chống dịch bệnh COVID-19; tổ chức giải tỏa các vi phạm lấn chiến vỉa hè, lòng lề 

đường gây cản trở giao thông xung quanh khu vực tổ chức thi, tại các nút giao 

thông, các bến xe và trên các tuyến giao thông trọng điểm, nhằm đảm bảo tuyệt đối 

an toàn giao thông, không xảy ra ùn tắc giao thông; đồng thời tạo điều kiện thuận 

lợi cho thí sinh đi thi và không để thí sinh đến trường muộn do ùn tắc giao thông. 

4. Công an huyện: Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, công an các xã, thị 

trấn tăng cường công tác đảm bảo trật tự, An toàn giao thông trong thời gian diễn ra 

kỳ thi, chú trọng công tác phân luồng, điều tiết giao thông tại các cổng trường, tránh 

tình trạng ùn tắc giao thông, đậu đỗ xe không đúng quy định gây mất an toàn giao 

thông; đảm bảo an toàn tuyệt đối trong việc vận chuyển đề thi, bài thi của học sinh và 

tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đi thi, không để thí sinh đến trường muộn do ùn 

tắc giao thông. Tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nhất là 

học sinh nhằm răn đe và phòng ngừa tích cực đối với các hành vi vi phạm về trật tự, 

an toàn giao thông. 

5. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện:  Phối hợp với các đơn vị liên quan 

xây dựng phóng sự, đăng tin bài, phát sóng chuyên đề về đảm bảo an toàn giao thông 

trong dịp nghỉ hè và kỳ thi THPT năm 2021 nhằm nâng cao ý thức cho người dân, 

học sinh, sinh viên. Đặc biệt, các tin bài phóng sự liên quan đến tấm gương người tốt 

việc tốt trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 

6. Huyện đoàn Hương Khê: Tổ chức các đội thanh niên tình nguyện tham gia 

tiếp sức mùa thi, hướng dẫn thí sinh, người nhà thí sinh trong việc đi, đến địa điểm 

thi, nơi ở trọ; đồng thời phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, điều 

tiết giao thông tại các địa điểm thi, bến xe, nút giao thông và trên các tuyến giao 

thông trọng điểm. 

7. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, 

đơn vị triển khai thực hiện. Tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo  theo đúng 

quy định. 

 Yêu cầu, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND 

các xã thị trấn thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận:                                                                   

- Như trên;       

- Ban ATGT tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Chánh VP,PCVP UBND huyện; 

- Lưu: VT, KTHT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

   

                 Nguyễn Duy Đức 
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