
UỶ BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TU MƠ RÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: 

V/v tăng cường công tác 

bảo đảm trật tự, an toàn 

giao thông phục vụ tổ chức 

Kỳ thi tốt nghiệp trung học 

phổ thông và tuyển sinh đại 

học, giáo dục nghề nghiệp 

năm 2022. 

Tu Mơ Rông, ngày       tháng       năm 2022 

  
   

Kính gửi:  

- Các đơn vị Kinh doanh vận tải trên địa bàn huyện; 

- Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện; 

- Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện; 

- Công an huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 
 

 

Căn cứ Công văn số 899/SGTVT-QLVT,PT&NL, ngày 03/6/2022 của Sở 

Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự, 

an toàn giao thông phục vụ tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và 

tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:  

1. Đối với các đơn vị Kinh doanh vận tải địa bàn huyện 

Nghiêm túc chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh 

vận tải bằng xe ô tô; quán triệt lái xe chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông, nâng cao tinh thần ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp 

trong quá trình tham gia giao thông. Chủ động xây dựng kế hoạch huy động tối 

đa khả năng phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách, đặc biệt là học 

sinh đi thi trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, 

giáo dục nghề nghiệp năm 2022; tuyệt đối không để thí sinh bị muộn thi do nhỡ 

xe; bảo đảm an toàn trong vận chuyển đề thi, bài thi (nếu được giao vận 

chuyển); có phương án bán vé thuận tiện, ưu tiên bán vé cho học sinh, người nhà 

đưa học sinh đi thi; nghiêm cấm hành vi chèn ép khách tăng giá vé, giá cước trái 

quy định; có chính sách ưu đãi, hỗ trợ đi lại cho các thí sinh có hoàn cảnh khó 

khăn, thí sinh là con em gia đình chính sách. 

2. Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện 

Phối hợp với đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ: Thường xuyên kiểm tra, 

xử lý kịp thời các điểm đen, đoạn đường có nguy cơ mất an toàn, dễ gây ra tai 

nạn giao thông, nhất là các đoạn đường đèo dốc, quanh co, nguy hiểm; thực hiện 

nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đối với các công trình 

đang thi công trên các tuyến đường Quốc lộ 40B, tỉnh lộ 672, tỉnh lộ 678. 
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3. Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện 

Tăng cường công tác chỉ đạo các đơn vị thi công thực hiện nghiêm túc các 

biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đối với các công trình đang thi công trên 

địa bàn huyện, đối với các đoạn đường vừa thi công vừa khai thác phải hoàn trả 

lại mặt đường, thu dọn vật liệu, máy thi công, thiết bị thi công để đảm bảo an 

toàn cho người và phương tiện đi lại an toàn trong đợt cao điểm diễn ra Kỳ thi 

tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 

2022. 

4. Công an huyện 

Phối hợp với Thanh tra Sở giao thông vận tải xây dựng và triển khai kế 

hoạch tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm quy định về 

chấp hành điều kiện kinh doanh vận tải, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong 

hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn huyện; phối hợp chặt chẽ với các lực 

lượng chức năng trong công tác điều phối, hướng dẫn giao thông tại các khu vực 

có tổ chức hội đồng thi; xử lý nghiêm đối với đơn vị vận tải, lái xe, phương tiện 

vi phạm. 

5. Ủy ban nhân dân các xã 

Chỉ đạo Công an xã phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường công 

tác tuần tra, kiểm soát các tuyến đường (đường xã, đường liên thôn…) xử lý 

nghiêm đối với các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn 

trong đợt cao điểm diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh 

đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; Ủy ban 

nhân dân các xã triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                                                 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện;  

- Lưu VT-TH.                                                                                                                                                                                         

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH     

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Xuân Quang 
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