
  
 

 

Kính gửi:  

- Công an tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 
  
 

 Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều nhóm thanh, thiếu niên 

điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (thường từ 05 đến 07 xe, có nhóm trên 10 xe) 

tụ tập lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ, đi xe bằng một bánh, nẹt pô, rú 

ga, có dấu hiệu đua xe trái phép, gây tâm lý bất an, lo lắng trong nhân dân và 

ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT, TTATGT của địa phương. 

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý dứt điểm tình trạng thanh 

thiếu niên, học sinh, sinh viên tụ tập điều khiển phương tiện lạng lách, đánh 

võng, đi xe bằng một bánh, vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên 

địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Công an tỉnh 

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan truyền thông 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phát động 

phong trào toàn dân tích cực tố giác hành vi đua xe, phóng nhanh, lạng lách, 

đánh võng, đi xe bằng một bánh; đồng thời vận động nhân dân hưởng ứng, 

tham gia cùng lực lượng chức năng trong công tác giáo dục, quản lý thanh 

thiếu niên có biểu hiện đua xe trái phép. 

- Tăng cường các biện pháp công tác, chủ động nắm tình hình, xác định 

thời gian, phương thức, thủ đoạn, địa điểm là nơi các đối tượng tụ tập chạy xe 

thành đoàn với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đi xe bằng 01 bánh, đua xe 

trái phép để phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn ngay từ đầu, không để phát sinh 

phức tạp. Đồng thời, thành lập các Tổ công tác tuần tra, kiểm soát trên các 

tuyến đường, khu vực trọng điểm, nhất là địa bàn thành phố Ninh Bình để kịp 

thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tập trung vào số đối 

tượng là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên điều khiển phương tiện lạng 

lách, đánh võng, đi xe bằng một bánh, đi từ 02 hàng trở lên với tốc độ cao… 

Đối với các trường hợp vi phạm, ngoài việc xử lý nghiêm theo quy định của 

pháp luật phải thông báo công khai về nơi học tập, làm việc và nơi cư trú để 

phối hợp quản lý và răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. 
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V/v phòng ngừa, xử lý các  

đối tượng tụ tập điều khiển 

phương tiện lạng lách đánh 

võng, đua xe trái phép 
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2. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-UBND 

ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh và Kế hoạch phối hợp số 57/KHLN-CA-

GDĐT ngày 25/11/2014 về xây dựng phong trào “An toàn trường học”. 

Nghiên cứu, đưa nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT vào 

chương trình giảng dạy chính khóa, ngoại khóa, giờ sinh hoạt, chào cờ…; đưa 

việc chấp hành quy định về TTATGT là một trong các tiêu chí để bình xét thi 

đua giữa các nhà trường, lớp học và phân loại học sinh, sinh viên hàng năm. 

Đồng thời, có biện pháp quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên khi có thông báo 

của lực lượng Công an về danh sách trường hợp vi phạm. 

- Chỉ đạo các trường rà soát, lập danh sách số học sinh, sinh viên sử 

dụng mô tô, xe máy, xe đạp điện đến trường, yêu cầu ký cam kết chấp hành 

nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT; giao nhiệm vụ cụ thể cho 

giáo viên chủ nhiệm các lớp học trong công tác quản lý, tuyên truyền, giáo dục 

học sinh, sinh viên chấp hành quy định về TTATGT, không để các em tụ tập 

điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, đi xe bằng 01 bánh, đi từ 02 hàng 

trở lên chạy quá tốc độ quy định, nhất là vào giờ tan học. Đồng thời, thông qua 

các buổi họp phụ huynh để tuyên truyền, vận động các gia đình, phụ huynh 

học sinh tăng cường quản lý, giáo dục, nhắc nhở, không để học sinh điều khiển 

xe khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe... 

3. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tăng cường công tác phối hợp với 

các nhà trường, gia đình, các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, 

giáo dục pháp luật về TTATGT trong thanh, thiếu niên, nhất là việc không tụ 

tập điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, đi xe bằng 01 bánh, đi từ 02 

hàng trở lên chạy quá tốc độ quy định; chỉ đạo các cấp bộ đoàn xây dựng, duy 

trì hiệu quả mô hình “Đoạn đường thanh niên tự quản an toàn giao thông”, các 

Tổ thanh niên xung kích tham gia bảo đảm TTATGT; đưa cuộc vận động 

“Thanh niên với văn hoá giao thông” đi vào đời sống, sinh hoạt của đoàn viên; 

đồng thời lấy việc chấp hành quy định trên làm căn cứ để đánh giá, bình xét thi 

đua của các tổ chức đoàn, đánh giá, phân loại đoàn viên hàng năm. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông  

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường các chuyên trang, 

chuyên mục tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT; phối hợp với Công 

an tỉnh xây dựng, đăng tải các tin bài, phóng sự, hình ảnh tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến quy 

định về điều kiện, độ tuổi điều khiển các phương tiện, quy tắc tham gia giao 

thông, sự nguy hiểm của hành vi tụ tập điều khiển phương tiện lạng lách, đánh 

võng, đua xe trái phép để người dân, nhất là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh 

viên nhận thức rõ đây là hành vi vi phạm pháp luật, đe dọa trực tiếp đến tính 

mạng, tài sản của bản thân cũng như người tham gia giao thông, từ đó nâng 

cao ý thức tự giác chấp hành và chủ động tố giác với cơ quan chức năng các 

hành vi vi phạm. 
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- Theo dõi, quản lý các Trang thông tin, báo điện tử, mạng xã hội, kịp 

thời phát hiện, trao đổi thông tin, phối hợp với lực lượng Công an xử lý những 

hình ảnh, video clip có nội dung phản ánh về việc vi phạm TTATGT, nhất là 

việc thanh, thiếu niên điều khiển mô tô, xe gắn máy chạy quá tốc độ, lạng lách, 

đánh võng, đi xe bằng một bánh..., không để hình thành “trào lưu” vi phạm 

trong lứa tuổi thanh, thiếu niên.  

5. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn 

thể, tổ chức chính trị, xã hội từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm TTATGT. Trọng tâm là đẩy mạnh 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT đến cán bộ, 

đảng viên và các tầng lớp nhân dân; gắn việc xây dựng “văn hóa giao thông” 

vào nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 

thị văn minh”; lồng ghép nội dung tuyên truyền về công tác bảo đảm 

TTATGT, công tác quản lý, giáo dục con em vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ 

đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, nhất là tại cấp cơ sở. Đồng thời đề 

xuất xem xét trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc để con em tham gia 

tụ tập điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, đi xe bằng 01 bánh, đua xe 

trái phép. 

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các ban, ngành, 

đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội phối hợp với lực lượng Công an đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, chú ý các biện pháp tuyên truyền trực tiếp, trực quan, lưu 

động tại địa bàn dân cư; làm tốt công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ. 

Trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Thông tri số 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

phát huy vai trò của Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, trưởng thôn, xóm 

trong công tác tuyên truyền và tham gia quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư 

có nguy cơ vi phạm pháp luật, nhất là số đối tượng có biểu hiện tụ tập điều 

khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, đi xe bằng 01 bánh, đua xe trái phép; 

vận động người dân tăng cường quản lý, giáo dục con em tránh xa nạn đua xe 

trái phép; kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện có sự thay 

đổi cấu hình, độ chế phương tiện để phòng ngừa, ngăn chặn; đặc biệt, không 

giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông. 

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố 

tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Giao Công an tỉnh 

hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Công văn này./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình; 

- Báo Ninh Bình; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh. 

- Lưu: VT, VP4; 
               TT_VP4_61CV 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Nguyễn Cao Sơn 
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