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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ
bảo đảm TTATGT quý II năm 2020

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các trung tâm GDNN-GDTX.
Căn cứ Công văn số 896/UBND-NC ngày 22/4/2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông
(TTATGT) quý II năm 2020;
Thực hiện Kế hoạch năm An toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống
rượu bia không lái xe”, các đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp bảo đảm
TTATGT đạt được kết quả tích cực. Tuy nhiên tình trạng học sinh, sinh viên
(HSSV) chạy xe lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng vẫn còn diễn ra
ở một số địa phương; đặc biệt là tai nạn liên quan đến học sinh người dân tộc
thiểu số chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe mô tô, xe gắn máy chạy tốc độ
cao, lấn làn… chưa được ngăn chặn hiệu quả. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu
các đơn vị tiếp tục thực hiện các nội dung của Kế hoạch năm An toàn giao thông
2020; đồng thời tập trung thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục truyên truyền, vận động HSSV hạn chế ra đường, không tập
trung đông người; tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội, phòng chống dịch
bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.
2. Triển khai nhiệm vụ bảo đảm TTATGT đợt nghỉ lễ 30/4 và 01/5; phân
công, bố trí lực lượng thường trực trong dịp cao điểm; phối hợp giải quyết, khắc
phục kịp thời các sự cố về giao thông.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩ n trương triể n
khai thực hiê ̣n./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GDTrH.
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