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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /SGTVT-QLVT,PT&NL 
 

V/v tổ chức vận chuyển khách, bảo 

đảm an toàn giao thông  phục vụ kỳ thi 

tốt nghiệp THPT, tuyển sinh vào lớp 

10 và các kỳ thi năm 2021. 

 

   Hà Nam, ngày         tháng  5  năm 2021 

 

   

Kính gửi:  

- Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn; 

- Các Bến xe trên địa bàn; 

- Phòng quản lý vận tải phương tiện và người lái; 

- Thanh tra Sở. 

 

 Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Hà 

Nam về việc chỉ đạo và tổ chức các kỳ thi năm 2021. Sở Giao thông vận tải Hà 

Nam yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

 - Bố trí mặt bằng thoáng mát khi thời tiết nắng nóng, có đủ chỗi ngồi để 

chờ hoặc nghỉ ngơi, đảm bảo vê sinh môi trường sạch sẽ, an toàn. 

 1. Nhiệm vụ chung: 

- Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ 

Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, UBND tỉnh Hà 

Nam và Sở Giao thông vận tải Hà Nam về công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 . 

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin trên đài báo, ti vi, mạng 

internet về tình hình, diễn biến của dịch bệnh Covid-19; Quán triệt công chức, 

nhân viên trong cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch 

bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, bao gồm cả yêu cầu 5K, nhất là việc đeo khẩu 

trang bắt buộc tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng; 

duy trì khoảng cách an toàn theo quy định.  

2. Đối với các đơn vị vận tải hành khách trên địa bàn: 

 - Xây dựng kế hoạch tăng cường phương tiện vận chuyển, đảm bảo tình 

trạng kỹ thuật tốt của phương tiện và có phương án kịp thời giải tỏa ùn tắc giao 

thông trong các ngày thi; để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của các thi sinh và người 

dân trong đợt cao điểm diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh 

vào lớp 10 và các kỳ thi năm 2021. 

 - Phổ biến và yêu cầu tuân thủ đối với lái xe, nhân viên phục vụ trên xe 

thực hiện đúng quy định về thời gian lái xe liên tục, thời gian làm việc trong 

ngày; không sử dụng rượu bia trước và sau khi lái xe; có các hình thức ưu tiên, 
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ưu đãi tốt nhất cho thí sinh (đặc biệt là các thi sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia 

đình chính sách, khuyết tật, vùng sâu, vùng xa…) phụ huynh, người nhà thí sinh 

như: giá vé, chỗ ngồi, chuyển xe xuất bến, về bến và các dịch vụ khác. 

 - Công khai số điện thoại đường dây nóng của đơn vị trên các phương tiện 

để tiếp nhận thông tin phản ánh của hành khách, người dân, qua đó đơn vị vận 

tải, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe nắm bắt được thông tin, kịp thời đưa ra 

các biện pháp xử lý kịp thời theo quy định. 

 2. Đối với các Bến xe ô tô khách. 

- Bố trí mặt bằng thoáng mát khi thời tiết nắng nóng, có đủ chỗi ngồi để 

chờ hoặc nghỉ ngơi, đảm bảo vê sinh môi trường sạch sẽ, an toàn. 

 - Tăng cường kiểm tra, kiểm soát phương tiện trước khi xuất bến theo quy định. 

 - Tuyên truyền cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và nhân dân về các chủ 

trương, kế hoạch phục vụ, đồng thời khuyến cáo các hành vi vi phạm (nếu có). 

 - Công khai số điện thoại đường dây nóng của đơn vị để tiếp nhận kịp thời 

các thông tin phản ánh của hành khách và người dân. 

 3. Thanh tra Sở GTVT. 

           - Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, 

xử lý các hành vi vi phạm trên các tuyến giao thông trọng điểm, các đầu mối 

giao thông; xử lý các hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông: 

chở quá tải, quá số người quy định, phương tiện không đảm bảo điều kiện an 

toàn kỹ thuật; người điều khiển phương tiện uống rượu bia và các hành vi vi 

phạm về phòng chống dịch Covid- 19. 

 - Tiếp nhận, xử lý kịp thời các phương tiện vị phạm phản ánh qua đường 

dây nóng về hoạt động vận tải và đảm bảo ATGT trên địa bàn tỉnh  

 - Chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường phối hợp trong công tác điều 

phối, hướng dẫn giao thông tại các khu vực có tổ chức hội đồng thi. 

 4. Phòng quản lý vận tải Phương tiện & Người lái. 

 Tham mưu quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa 

bàn, thực hiện chấn chỉnh xử lý kịp thời các vi phạm. 

        Sở Giao thông vận tải Hà Nam yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Trang TTĐT Sở ; 

- Lưu: VT,QLVT&PTNL;  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

 

 

Khổng Bình Nguyên 
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