
               UBND TỈNH PHÚ THỌ 

 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /STTTT-TTBCXB 

V/v tăng cường tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật về trật tự an toàn  

giao thông cho thanh, thiếu niên  

 

  Phú Thọ, ngày      tháng 10 năm 2021 

 

 

Kính gửi:   

 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị. 
 

Thời gian gần đây, tình trạng thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm luật giao 

thông như điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, 

chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu... có chiều hướng gia tăng. 9 tháng 

đầu năm 2021, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên 

quan đến thanh, thiếu niên, học sinh điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện. 

Trong tháng 9/2021 vừa qua, xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 05 người chết, 02 

người bị thương tại xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê. Các nạn nhân đều ở lứa tuổi học 

sinh (dưới 18 tuổi), điều khiển xe mô tô, xe gắn máy với tốc độ cao, không đội mũ 

bảo hiểm, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không có giấy phép lái xe. 

Thực hiện Văn bản số 128/BATGT-VP ngày 07/10/2021 của Ban An toàn 

giao thông tỉnh về tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự 

an toàn giao thông cho thanh, thiếu niên; Văn bản số 4749/CAT-PC08 ngày 

01/10/2021 về việc phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và Kế hoạch số 4711/KH-CAT-PC08 ngày 

29/9/2021 về cao điểm tuyên truyền, xử lý người điều khiển mô tô, xe gắn máy, xe 

máy điện không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi theo 

quy định, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên địa bàn tỉnh của Công an tỉnh, 

Để góp phần kiềm chế, ngăn chặn, phòng ngừa các vụ tai nạn giao thông có 

nguyên nhân từ thanh, thiếu niên và học sinh, Sở Thông tin và Truyền thông đề 

nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành, thị tập trung 

tuyên truyền một số nội dung sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo đảm trật 

tự, an toàn giao thông. Trong đó, tập trung tuyên truyền các quy định về độ tuổi 

được điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện; quy định bắt buộc đội mũ bảo 

hiểm đối với người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy 

điện… Phổ biến các chế tài xử phạt đối với vi phạm điều khiển xe mô tô, xe gắn 

máy, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi 

theo quy định, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu… 

- Khuyến cáo các nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; hệ lụy của các hành vi 

không tuân thủ pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong thanh, thiếu niên, học 

sinh như: Tụ tập, tổ chức, cổ vũ đua xe trái phép; điều khiển xe rú ga, phóng 
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nhanh, lạng lách, đánh võng, bốc đầu; lái xe sau khi uống rượu, bia; đi không đúng 

phần đường, làn đường; không chấp hành tín hiệu đèn giao thông… 

- Thông tin, phổ biến về trách nhiệm của người giao phương tiện cho người 

chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; nâng cao trách nhiệm 

của người dân trong việc quản lý con em mình, không để con em mình chưa đủ 

tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện tham gia giao thông, vi phạm 

pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. 

- Phản ánh thực trạng các vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ thanh, 

thiếu niên, học sinh, người chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy 

điện; kết quả kiểm tra, xử lý đối với thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật 

về trật tự an toàn giao thông. 

2. Hình thức tuyên truyền 

- Tổ chức tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống đài truyền thanh - truyền 

hình cấp huyện và đài truyền thanh cấp xã. 

- Tổ chức tuyên truyền trên các bản tin, đặc san, ấn phẩm, trang thông tin 

điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Tổ chức tuyên truyền trên Internet và mạng xã hội (facebook, zalo, 

youtobe…) để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, lan tỏa các thông điệp tích cực về 

trật tự, an toàn giao thông cho thanh, thiếu niên và học sinh.  

- Tổ chức tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt chính trị, tuyên truyền miệng, 

thông tin lưu động, tuyên truyền cổ động trực quan và các hình thức tuyên truyền 

khác phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. 

(File tài liệu âm thanh tuyên truyền gửi kèm theo) 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan 

tâm phối hợp triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Công an tỉnh (Ph/h); 

- GĐ, PGĐ (B.Thúy); 

- Phòng VH&TT, Đài TT-TH cấp huyện; 

- Lưu: VT, TTBCXB (TL).  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Nguyễn Thị Hồng Thúy 
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