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Kính gửi: Các cơ sở Đoàn trực thuộc 
 

 

Thực hiện Công văn số 1428 CV/TĐTN-PT, ngày 12/01/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh “Về việc triển khai các hoạt động bảo đảm trật 

tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết dương 

lịch, Tết nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021”. 

Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho bảo đảm trật tự, an toàn giao 

thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết 

Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021. 

 Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị Ban 

các cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, 

hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn và kiến thức phòng, chống dịch 

Covid19 khi tham gia giao thông đến đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, 

học sinh, sinh viên và người dân; tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên 

tự giác chấp hành quy tắc giao thông; không lái xe khi đã uống rượu bia; đội mũ 

bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; không điều khiển xe mô 

tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không chở quá số người quy định; dừng xe 

quan sát an toàn khi qua đường ngang đường sắt; mặc áo phao đúng quy định 

khi tham gia các phương tiện giao thông đường thủy; rửa tay đúng cách và mang 

khẩu trang khi tham gia giao thông...  

2. Thành lập và duy trì hoạt động của các đội, nhóm thanh niên tình 

nguyện, thanh niên xung kích phối hợp với lực lượng chức năng tham gia hướng 

dẫn giao thông, giải tỏa ùn tắc giao thông tại khu vực đông dân cư, khu tổ chức 

các lễ hội, các tuyến giao thông có nhiều đường giao cắt, các đoạn đường khuất 

tầm nhìn, đường ẩn chứa nhiều nguy cơ tai nạn, kịp thời khắc phục sự cố, tai nạn 

giao thông. 

3. Tuyên truyền tới các đơn vị kinh doanh vận tải tuân thủ tuyệt đối quy 

định về phòng chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời thực hiện nghiêm quy định 

pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chủ động thực hiện các biện 

pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân 

trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021.  
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4. Tiếp tục đẩy mạnh hưởng ứng và thực hiện nghị định số 

100/2019/NĐCP ngày 30/12/2019 của của Thủ tướng Chính phủ về quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.  

5. Phát động đợt thi đua đặc biệt trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên cảnh 

sát giao thông, thanh tra giao thông, lực lượng chức năng nhằm nâng cao tinh 

thần trách nhiệm trong các hoạt động tuần tra, tuần lưu theo chuyên đề, kiểm 

soát và xử lý vi phạm giao thông; tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm đối với xe 

khách, xe tải nặng, xe container, ngăn chặn, xử lý hành vi tụ tập đua xe trái 

phép... 

Kết quả triển khai thực hiện các hoạt động trước, trong và sau Tết Dương 

lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021 các đơn vị báo cáo lồng 

ghép với báo cáo tháng 02/2021. Đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc nghiêm túc 

triển khai thực hiện theo tinh thần công văn đề ra. 

 
 

Nơi nhận: 
- Đ/c Võ Minh Nhựt, PBT Tỉnh đoàn (b/c); 

- Đ/c Nguyễn Văn Tám, BT ĐUK (b/c); 

- Thường trực Tỉnh đoàn (b/c); 

- Thường trực Đảng ủy Khối (b/c); 

- Ban PT Tỉnh đoàn (b/c); 

- Như kính gửi; 

- Lưu VP. 
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