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Trà Vinh, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  BTV các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc. 
            

Thực hiện Công văn số 51/BATGT, ngày 07/6/2021 của Ban An toàn 

giao thông tỉnh “V/v phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp 

hè và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021”. 

Để thực hiện tốt công tác phối hợp, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, 

hạn chế ùn tắc an toàn giao thông trong dịp hè và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 

2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành 

đoàn và đoàn trực thuộc tập trung thực hiện tốt một số nội dung như sau: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn 

giao thông, nâng cao ý thức của đoàn viên, hội viên, thanh niên và người dân 

tham gia giao thông trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông và các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi tham gia giao thông. 

2. Các huyện, thị, thành đoàn phối hợp với các Phòng Giáo dục và Đào 

tạo tại địa phương, Ban Giám hiệu các trường THPT xây dựng phương án đảm 

bảo trật tự an toàn giao thông tại các khu vực tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 

năm 2021, đồng thời đảm bảo thực hiện đúng các quy định về phòng, chống 

dịch bệnh theo khuyến cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Thành lập và duy trì hoạt động của các đội, nhóm thanh niên tình nguyện phối 

hợp với lực lượng chức năng tham gia hướng dẫn giao thông, giải tỏa ùn tắc 

giao thông tại các khu vực đông dân cư và tại các khu vực tổ chức kỳ thi THPT. 

3. Tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa 

giao thông” thông qua việc tổ chức các các buổi sinh hoạt để đoàn viên, thanh 

niên trao đổi và học tập những hành vi đẹp khi tham gia giao thông; đưa nội 

dung phổ biến pháp luật về giao thông và xây dựng văn hóa giao thông vào các 

kỳ sinh hoạt định kỳ. 

 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành 

đoàn và đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện. 
 

 

 

Nơi nhận: 

- Ban CTTN TW Đoàn (b/c); 

- Ban ATGT tỉnh (b/c); 

- Thường trực Tỉnh đoàn (b/c); 

- Như kính gửi (t/h); 

- Lưu: VT, Ban PT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 
 

 

 

Võ Minh Nhựt 
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