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UBND TỈNH HÀ TĨNH 
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG 

Số:  126      /BATGT-VP 
V/v  tổ chức thực hiện tháng cao 

điểm đảm bảo an toàn giao thông cho 
học sinh tới trường - tháng 9/2020 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      Hà Tĩnh, ngày   27    tháng 8 năm 2020. 

 

                               Kính gửi:    
                                            - Sở Giáo dục và Đào tạo; 
                                            - Công an tỉnh; 
                                            - Báo Hà Tĩnh; 
                                            - Đài Phát thanh truyền hình tỉnh; 
                                            - UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

Thực hiện Công văn số 276/UBATGTQG ngày 26/8/2020 về việc thực 

hiện Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một trong Lễ khai 

giảng năm học mới; Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 9/8/2020 của UBND tỉnh 

về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến, phức tạp 

của dịch bệnh Covid–19; Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn 

vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện tháng cao điểm đảm bảo an toàn 

giao thông cho học sinh tới trường - tháng 9/2020, tập trung một số nội dung cụ 

thể như sau: 

1. Sở Giáo dục và đào tạo: Chỉ đạo các nhà trường tổ chức ký cam kết cho 

học sinh, cha mẹ học sinh chấp hành quy định về ATGT; đặc biệt là việc thực 

hiện đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi đi mô tô, xe gắn máy; không giao mô tô, 

xe máy cho học sinh điều khiển đến trường. Tăng cường kiểm tra, giám sát, 

quản lý phương tiện hợp đồng đưa đón học sinh tại các nhà trường. Chỉ đạo các 

trường tiểu học tổ chức tiếp nhận và tổ chức trao tặng Mũ bảo hiểm cho học sinh 

lớp 1 năm học 2020-2021 đảm bảo hiệu quả, thiết thực đồng thời tuân thủ các 

quy định về y tế và phòng chống Dịch Covid 19. 

2. Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, công an các 

huyện, thành phố, thị xã mở đợt cao điểm tuyên truyền, kết hợp với xử lý vi 

phạm theo chuyên đề đối với các trường hợp (nhất là phụ huynh học sinh...) 

không thực hiện quy định bắt buộc “đội mũ bảo hiểm cho trẻ em” khi tham gia 

giao thông bằng mô tô, xe gắn máy; học sinh điều khiển mô tô, xe gắn máy khi 

chưa đủ tuổi; vi phạm xe ô tô hợp đồng đưa đón học sinh không chấp hành các 

quy định của pháp luật trong  “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh 

tới trường”. Phối hợp với các nhà trường tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục 

Luật ATGT tại các trường học vào dịp năm học mới. 

3. Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh: Bố trí phóng viên đưa tin, bài, hình ảnh  

tuyên truyền về ý nghĩa và công tác triển khai chương trình trao tặng mũ bảo 

hiểm cho học sinh lớp Một vào Lễ khai giảng năm học 2020 – 2021(Kèm theo 

danh sách các trường được Honda Phú Tài hỗ trợ tổ chức chương trình). Tăng 

cường đăng tải tin, bài phản ánh về tình hình chấp hành pháp luật an toàn giao 
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thông của học sinh, sinh viên và xử lý vi phạm của lực lượng chức năng trong 

tháng cao điểm cho học sinh tới trường. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: chỉ đạo Phòng Giáo dục 

Đào tạo, các trường tiểu học trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả, theo 

đúng yêu cầu của Ban An toàn giao thông tỉnh tại Kế hoạch số 73/KH-BATGT 

ngày 14/5/2020 về tiếp nhận và tổ chức trao tặng Mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 

1 năm học 2020-2021 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ” trên địa bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo lực lượng công an huyện, công an xã tăng cường công tác xử lý 

vi phạm vi phạm liên quan đến học sinh như không đội mũ bảo hiểm, học sinh 

điều khiển mô tô, xe máy khi chưa đủ tuổi, xe hợp đồng đưa đón học sinh không 

đảm bảo an toàn về phương tiện và người lái,… 

5. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện các 

nội dung nêu trên; gửi về Ban An toàn giao thông tỉnh trước ngày 30/9/2020 

(gửi theo chương trình gửi nhận văn bản hoặc hộp thư điện tử: 

banatgthatinh@gmail.com); để Ban ATGT tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, 

Ủy ban ATGT Quốc Gia theo quy định. 

Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBATGTQG (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Trưởng, Phó Ban ATGT tỉnh; 

- Lưu VP. 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 
 

Lương Phan Kỳ 
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