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Kính gửi:  

- Đơn vị kinh doanh vận tải khách, các bến xe khách; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Thanh tra Giao thông vận tải Phú Yên 

 

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh Phú 

Yên về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông và tuyển sinh năm 2022; Công văn số 5519/BGTVT-ATGT ngày 02/6/2022 

của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn  

giao thông trong đợt cao điểm diễn ra Kỳ thi trung học phổ thông và tuyển sinh đại 

học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022; 

Để tổ chức phục vụ nhu cầu đi lại của các thí sinh và người dân được thuận 

lợi, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong đợt cao điểm diễn ra Kỳ thi trung học 

phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh, 

Sở Giao thông vận tải Phú Yên yêu cầu: 

1. Đối với các đơn vị vận tải 

Yêu cầu các đơn vị vận tải có biện pháp tổ chức vận chuyển, điều động, tăng 

cường phương tiện để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của các thí sinh và người dân, tăng 

cường năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải công cộng đưa đón thí sinh và người 

nhà thí sinh tới các điểm thi. Tuyệt đối không được tăng giá cước trái quy định, lập 

phương án bán vé thuận lợi, có chính sách ưu đãi, hỗ trợ đi lại cho các thi sinh có 

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

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong quá trình vận chuyển, 

bảo vệ tốt nhất sức khỏe cho hành khách, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe. 

Quán triệt, phổ biến cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe thực hiện đúng 

quy định về thời gian lái xe trong ngày, tuyệt đối không sử dụng rượu bia trước và 

trong khi lái xe, chạy đúng hành trình, đúng tốc độ cho phép, chở đúng số người 

quy định. 

2. Đối với các bến xe 

Tổ chức, bố trí cán bộ tại bến xe để hướng dẫn, hỗ trợ, ưu tiên trong việc bán 

vé xe và sử dụng các dịch vụ khác tại bến cho thí sinh và người nhà đi theo; triển 

khai các hình thức bán vé, niêm yết giá vé công khai, tạo thuận lợi cho thí sinh có 

nhu cầu mua vé đồng thời có biện pháp phòng chống việc đầu cơ, buôn bán vé, 

không để tình trạng tăng giá vé trái quy định gây mất trật tự xã hội. 

Bố trí đầy đủ bảng thông báo về luồng tuyến, chuyến lượt, giờ xe chạy, giá 

vé hành khách; bản tóm tắt và cam kết thực hiện chất lượng dịch vụ vận tải mà đơn 

vị vận tải đã đăng ký; bố trí đủ đèn chiếu sáng, khu vệ sinh, y tế. Cán bộ, nhân viên 

phục vụ tại bến phải đeo bảng tên, mặc đồng phục. 
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Có trách nhiệm phối hợp cùng Bộ phận An toàn giao thông của đơn vị vận 

tải kiểm tra tình trạng kỹ thuât của phương tiện trước khi xuất bến, kiên quyết 

không cho các phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật xuất bến theo quy 

định. 

 Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường 

sạch sẽ, an toàn; yêu cầu các quầy dịch vụ trong bến cam kết không tăng giá dịch 

vụ và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. 

3. Đối với Thanh tra Giao thông vận tải 

Phối hợp với các địa phương có tổ chức địa điểm thi, hỗ trợ và bảo đảm an 

toàn cho việc vận chuyển đề thi, bài thi, bảo đảm các tuyến giao thông được thông 

suốt, đặc biệt tại các nút giao thông, những điểm xung yếu, không để xảy ra ùn tắc 

giao thông trong thời gian diễn ra các Kỳ thi; tăng cường kiểm tra, kiểm soát ngăn 

chặn tình trạng tăng giá cước vận tải trái quy định. 

4. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố 

Chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý có phương án bảo đảm giao thông, 

ưu tiên phục vụ nhu cầu đi lại của cán bộ, giáo viên làm công tác thi và các thí sinh 

đi thi trên các tuyến giao thông trước, trong và sau kỳ thi, tạo điều kiện thuận lợi 

để việc vận chuyển đề thi, bài thi đảm bảo an toàn tuyệt đối. Có phương án xử lý 

cụ thể để kịp thời giải tỏa ách tắc giao thông khi có tình huống bất thường trong 

các ngày thi, đặc biệt các tuyến đường bị ách tắc do thiên tai. 

Sở Giao thông vận tải Phú Yên gửi đơn vị liên quan phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                                               
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Tổng cục ĐBVN (b/c); 

- Ban ATGT tỉnh (b/c); 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Công an tỉnh;  

- Báo Phú Yên, Đài PTTH PY; 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Đăng Website Sở; 

- Lưu VT, QLVTPT&NL. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Chân 
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