
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 
 

Số:         /UBND-KT&HT 
V/v tăng cường công tác đảm bảo 

trật tự an toàn giao thông, ngăn ngừa 

tai nạn giao thông đối với trẻ em trên 

địa bàn huyện Hữu Lũng  năm 2021. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Hữu Lũng, ngày     tháng 12 năm 2021 

 

 

Kính gửi: 

          - Công an huyện; 

  - Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông huyện; 

 - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

 - Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

 - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

 - Các Trường: THPT Hữu Lũng, THPT Vân Nham, THPT         

Tân Thành, Trung tâm Giáo dục thường xuyên II tỉnh; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 2049/UBND-KT ngày 06/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, 

ngăn ngừa tai nạn giao thông đối với trẻ em. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các 

cơ quan liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

1. Công an huyện: Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục duy trì, 

tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi 

phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ôtô kinh doanh vận tải. 

Kiểm soát, chấn chỉnh, yêu cầu thực hiện nghiêm quy định pháp luật về bảo đảm 

TTATGT đối với các cháu học sinh điều khiển mô tô, xe máy tham gia giao thông, 

xử lý nghiêm hành vi vi phạm; đặc biệt cần tập trung xử lý hành vi giao xe cho 

người chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe điều khiển. 

Yêu cầu các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm quy định về việc lắp 

camera giám sát trên xe ôtô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định 

10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính Phủ. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Phối hợp với các cơ quan chức 

năng, các đoàn thể chính trị, xã hội và chỉ đạo Hiệu trưởng các Trường học trên địa 

bàn huyện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật về 

bảo đảm TTATGT đối với trẻ em; đặc biệt là vận động cha, mẹ, người giám hộ 

cam kết và thực hiện không giao xe mô tô cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy 

phép lái xe điều khiển. 

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện: Tiếp tục đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật về bảo đảm 

TTATGT trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thanh, truyền hình, tin 

bài, phóng sự; đặc biệt là tuyên truyền, vận động cha, mẹ, người giám hộ cam kết 



và thực hiện không giao xe mô tô cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe 

điều khiển. 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: Tiếp tục rà soát bổ sung biển báo, sơn 

vạch kẻ đường và đề xuất xử lý các điểm tiềm ẩn có nguy cơ xảy ra TNGT, kiểm 

tra, kiểm soát, tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ, 

lòng đường, vỉa hè; chỉ đạo các đơn vị quản lý tuyến đường thường xuyên phát cây 

ven đường tạo tầm nhìn thông thoáng, nạo vét rãnh dọc tránh ngập úng nước... 

5. UBND các xã, thị trấn: Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường 

công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao 

thông trên địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

các quy định pháp luật về bảo đảm TTATGT đối với trẻ em; đặc biệt là vận 

động cha, mẹ, người giám hộ cam kết và thực hiện không giao xe mô tô cho 

người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                  
- Như trên; 

- CT, PCT huyện (b/c); 

- Trưởng, PT Ban ATGT huyện;  

- Lưu: VT, KT&HT.                                                                      

 KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

                           

 
 

Dương Thị Hạnh 

 

 

 


		2021-12-09T16:16:29+0700


		2021-12-09T16:58:04+0700


		2021-12-09T16:58:04+0700


		2021-12-09T16:58:04+0700




