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V/v thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm
an toàn giao thông cho học sinh đến trường

Kính gửi: các trường mầm non, tiểu học và THCS trong toàn huyện
Căn cứ Công văn số 832/SGDĐT-CTTT ngày 14/5/2020 của Sở Giáo dục
và Đào tạo về việc triể n khai thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông
cho học sinh đến trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực
hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục thực hiện các nội dung hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào
tạo tại Công văn số 461/HD-PGD&ĐT ngày 04/9/2020 về việc hướng dẫn công
tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm học 2019-2020.
2. Tăng cường phổ biến, quán triệt tới tất cả cán bộ, giáo viên và học sinh
việc thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Giao thông; tổ chức ký cam kết
với giáo viên, nhân viên, học sinh về việc không vi phạm các quy định về an
toàn giao thông. Phối hơ ̣p với cha mẹ học sinh thường xuyên nhắ c nhở , giáo dục
con em tự giác chấ p hành quy tắc giao thông , đội mũ bảo hiể m khi ngồi trên xe
mô tô, xe gắn máy, không chở quá số người quy định; không điều khiển xe mô
tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe,...
3. Các trường tiếp tục lồng ghép nội dung tuyên truyền, giáo dục kiến
thức ATGT cho học sinh trong các môn học và các hoạt động giáo dục NGLL.
4. Kiên quyế t xử lý kỷ luật đối với cán bộ , giáo viên và học sinh vi phạm
trật tự ATGT đặc biệt điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không có giấy phép lái
xe, chưa đủ tuổi.... Đưa nội dung về thực hiện trâ ̣t tự an toàn giao thông là một
trong những tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm của nhà trường.
Căn cứ nội dung công văn, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm
túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ với bộ phận chuyên
môn THCS - Phòng Giáo dục và Đào tạo theo số điện thoại 0213.3785.142 để
được hướng dẫn.
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