
UBND HUVN H HÔA CONG HÔA X. HQI CHÚ NGHÏA VIT NAM 
BAN AN TOÄN GIAO THÔNG DOc p — Tir do — Hanh phúc 

S6: 03 /CV-BATGT Hg Hôa, ngâ.v thâng 6 nm 2019 
V/v bâo dâm trt tir ATGT kS thi Trung 
hQc ph6 thông qu6c gia näm 2019 

Kinh gûi: 
- Cúc co quan, dcin vj: Kinh t vâ Ha t.ng; Giúo diic vâ )âo to; 

Vän H6a vâ TT; Dâi truên thanh; 
- Công an hun; 
- UBND cúc xä, thj trân; 

Thirc hin Vän bân s6 92/CV- BATGTT ngâ 27/5/2019 cúa Ban An toân 
giao thông tinh Phú Thp V vic bâo dâm trt tr ATGT kS thi Trung h9c ph6 thông 
qu6c gia näm 2019. 

E) täng cu&ng công túc dâm bâo ari toân giao thông trên dja bân hun trong 
k5 thi Trung hpc ph6 thông qu6c gia näm 2019. Ban An toân giao thông hun Ha 
Hôa êu cu cúc ca quan, dan vj liên quan thirc hin mOt  s6  nOi  dung sau: 

1. Phông Kinh t v H tâng (co quan thrcrng tric Ban ATGT hun): 
Täng cu&ng công túc quân 1 vn tâi hânh khâch, chi dao  Ban quân 1 bn xe 

khâch Âm Thugng, chú cúc doanh nghip kinh doanh vn tâi c6 bin phúp t6 chúc 
vn chun, diu dng, täng cu&ng phi.rcmg tin dú tiêu chu.n an toân k thu.t d 
ch& khâch, giâo diic  lúi xe tuân thú cúc qu djnh v trt tr an toân giao thông, d 
phiic vi t6t nhu c.0 di lai  cüa cúc thj sinh vâ ngir&i dân trong dqt cao dim din ra 
k5 thi Trung hpc ph6 thông qu6c gia näm 20 1 9 trên dja bân hun. 

Ph6i hqp cúc lirc h.rqng chúc näng, cânh sút giao thông vâ cúc lirc luqng khâc 
tham gia diu tit, phân lu6ng bâo dâm an toân giao thông, không d xâ ra tinh 
trang ün t.c tai  cúc nút giao thông trpng dim, bn xe, cúc dim t6 chúc thi; xú 1 vi 
phm lông du&ng, 1 dir&ng vâ hânh lang an toân giao thông trên cúc tun du&ng 
trpng dim dn dn dim thi; kim soút ch.t chê diu kin an toân k thut cûa cúc 
phuang tin truâc khi xut bn, cúc hânh vi vi phm phúp 1ut, chên ép hânh khúch, 
täng giú cirâc vn tâi trúi qu, dinh. 

2. Công an hun: 
Chi do cúc hrc h.rang chúc näng (cânh sút giao thông, công an xâ, thj trn) 

täng cu&ng hrc  luqng tun tra, kim tra, kim soút vâ xú l nghiêm nhtng hânh vi vi 
phrn cúa lúi xe vâ. chü xe kinh doanh vn tâi, dc bit hânh vi vi phm t6c dO,  1n 
du&ng, trânh vi.rqt sai qu djnh, ch& quú s6 ngu&i qu, djnh, vi phrn n6ng dO c8n; cé 
phuang é.n kjp th&i giâi töa ûn, tc giao thông trong cúc ngâ, thi, không d thj sinh 
dn d thi muOn  do 2in, tc giao thông. E)8ng th&i chi dao  hrc hiqng chúc näng täng 
cu&ng hi.r&ng dn nghip vi cho lirc hrgng sinh viên tinh ngu,n, thanh niên, dân 
quân ph6i hqp, úng trirc tai  cúc dim giao thông, bn xe vâ cúc dim t6 chúc thi d 
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diu tit phân 1ung dâm bâo giao thông không d xâ, ra ün t.c giao thông. 
3. Phông vn h6a vâ Thông tin: Dâi trun thanh: 
E), m?nh  công túc tu,ên tru,n kjp thäi vâ thumg xu,ên ph bin thông tin 

v k hoach tu,n sinh, thäi gian vâ. dja dim thi, htrrng dn cúch thúc di, dn dja 
dim thi cho thj sinh vâ nguäi nhâ thj sinh; dng thäi vn dng nguäi dân tham gia 
giao thông nâng cúo thúc tr giúc, tuân thü phúp 1ut vâ câc bin phúp phông trúnh 
tai nn giao thông, nht lâ phông trânh tai nn xe mô tô, xe khâch. 

4. Phông Giúo dic vâ dâo to: 
Täng ciiäng chi dao  cúc tri.räng hc, ciim thi t chúc k3 thi dâm bâo an toân, 

tu,ên tru,n nhc nhâ hc sinh ch.p hânh tt cúc qu, djnh v dâm bâo an toân giao 
thông trong quú trinh di chu,n tâi cúc dim thi, dâni bâo an toân giao thông vâ 
tré.nh ün tc giao thông. 

5. Hun doân thanh niên: 
Phi hgp vâ chi dao  cúc doân cci sâ tip t1c trin khai chuang trinh Sinh viên 

tinh ngu,n tip súc rnüa thi t chúc cúc di thanh niên tinh ngu,n tham gia 
huäng dn thi sinh trong vic di chu,n t6i dja dim thi, nhm giúp d, hu&ng dn 
thi sinh di lai an toân, thun lgi; phi hgp vâi hrc h.rgng chúc näng t chúc phân 
1ung, tham gia diu tit giao thông vâ dâm bâo tr.t tr an toân toân giao thông vâ 
trânh Cin tc giao thông tai  cúc dirn thi, không d tinh trang nguäi vâ phuang tin vi 
pham lông duäng gâ, cân trâ giao thông. 

6. !IBND cúc xä, thj trân: 
Chi dao  Ban An toân giao thông vâ cúc b phn chúc näng trên dja bân xä, thj 

tr..n täng ci.räng công túc tu,ên tru,n, ph bin thông tin v k hoach tu,n sinh, 

thäi gian vâ dja dirn t chúc thi; t chúc giâi tôa cúc vi phm 1n chim via hê, lông 
duäng gâ, cân trâ giao thông xung quang khu vrc t chúc thi, cúc nút giao thông, 
cúc bn xe vâ trên cúc tu,n giao thông trqng dirn, d dâm bâo tu,t di an toân 
giao thông, không d ün t.c giao thông. 

Ban An toân giao thông hu,n ,êu c.0 cúc co quan, dan vj nghiêm túc trin 
khai thi.rc hin./ 

Noi nhân: 
- Ban ATGT tinh (b/c); 
- CT, CPCT; 
- Thânh viên ban ATGT)ên; 
- Nhi.r trên; 
- Li.ru: VT. 
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