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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v bảo đảm trật tự ATGT, ANTT
dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán
Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 5351/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10/12/2020 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), an
ninh trật tự (ANTT) trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội
Xuân 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các phòng GDĐT và các
đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung sau:
1. Xây dựng kế hoạch cụ thể về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục ý thức tham gia giao thông, pháp 1uật về bảo đảm trật tự, ATGT
đường bộ, đường thủy nội địa, ANTT và kiến thức phòng, chống dịch Covid-19
khi tham gia giao thông cho học sinh, sinh viên (HSSV) trong dịp Tết Dương
lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021.
2. Quán triệt trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và HSSV thực
hiện nghiêm "Đã uống rượu, bia - không lái xe"; không phóng nhanh, vượt ẩu;
không chở quá số người quy định; không sử dụng điện thoại khi lái xe; đội mũ
bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; thắt dây an toàn khi ngồi
trên xe ô tô; dừng xe quan sát an toàn khi qua đường; mặc áo phao đúng quy
định khi đi đò; rửa tay đúng cách; mang khẩu trang khi tham gia giao thông, khi
đến các nơi đông người... Vận động HSSV sử dụng phương tiện giao thông công
cộng đi lại trong dịp nghỉ Tết và dự Lễ hội Xuân.
3. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh/Đội TNTP Hồ Chí Minh/Giáo viên chủ
nhiệm lớp thông qua các buổi chào cờ đầu tuần/sinh hoạt chủ nhiệm lớp để
tuyên truyền, giáo dục kiến thức tham gia giao thông; nhắc nhở học sinh không
đi mô tô, xe máy khi chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi theo qui định pháp
luật; cam kết đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao
thông; không lạng lách, đánh võng khi tham gia giao thông, đặc biệt là đường
làng ngõ xóm, chú ý nhắc nhở thường xuyên đối với học sinh người dân tộc
thiểu số. Đưa tiêu chí chấp hành luật giao thông làm tiêu chí đánh giá rèn luyện,
xếp loại thi đua cuối năm cho học sinh.
4. Quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và HSSV thực hiện
nghiêm túc Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về
quản lý, sử dụng pháo nổ, tăng cường công tác bảo vệ môi trường trước, trong
và sau dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
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5. Phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan công an trong việc
phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm vi
phạm pháp luật thường xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán; thực hiện các phương
án đảm bảo ANTT trong Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá
trình thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục
Trung học, điện thoại: 02693 821 650) để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (để báo cáo);
- Ban ATGT tỉnh (để báo cáo);
- Lưu: VP, GDTrH.
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