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Đại Từ, ngày 24 tháng 4 năm 2018

V/v tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao
thông dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2018

Kính gửi: Các trường MN, TH và THCS trong toàn huyện
Thực hiện Công văn số 454/UBND-KT&HT, ngày 11/4/2018, của UBND
huyện Đại Từ về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp
nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2018;
Trong thời gian qua đa số các đơn vị đã thực hiện tương đối tốt công tác
tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học
sinh việc thực hiện tốt các quy định về An toàn giao thông. Tuy nhiên trên thực tế
các hiện tượng như: Học sinh đi xe đạp điện đến trường không đội mũ bảo hiểm,
học sinh ngồi sau xe máy của bố mẹ đến trường không đội mũ bảo hiểm, học sinh
đi xe đạp dàn hàng 2, hàng 3, hàng 4, ... còn khá phổ biến.
Thời điểm trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2018 là thời
điểm lưu lượng người và các phương tiện tham gia giao thông tăng cao. Nhằm
nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông, nâng cao ý
thức thực hiện quy định của Pháp luật về An toàn giao thông trong cán bộ, giáo
viên, nhân viên và học sinh, giảm thiểu tai nạn giao thông và tăng cường công tác
đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ; Phòng Giáo dục và Đào tạo
đề nghị các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức an
toàn giao thông cho CBGV, NV và học sinh; các nhà trường tổ chức ký cam kết với gia
đình và học sinh về việc chấp hành quy định an toàn giao thông; phối hợp với chính
quyền địa phương triển khai các biện pháp tuyên truyền, đảm bảo trật tự an toàn giao
thông khu vực cổng trường, không để xảy ra ùn tắc giao thông; quán triệt cán bộ, nhà
giáo và học sinh thực hiện nghiêm túc quy định không uống rượu, bia trước khi điều
khiển phương tiện giao thông, quy định về đội mũ bảo hiểm và tuân thủ quy tắc an toàn
khi tham gia giao thông.
2. Tăng cường phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức trong trường, đặc
biệt là các tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí
Minh trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông
cho học sinh.
- Tiếp tục sử dụng thường xuyên và có hiệu quả hệ thống loa phát thanh tại
đơn vị, gắn nội dung tuyên truyền các quy định về An toàn giao thông trong các
bài phát thanh măng non của liên đội.

- Duy trì thường xuyên hoạt động các đội tự quản, đội cờ đỏ của các lớp, tổ
chức trực, theo dõi việc thực hiện của học sinh tại cổng trường đầu giờ các buổi
học và giờ tan học, ghi tên cụ thể từng học sinh vi phạm để nhắc nhở và làm căn cứ
xếp loại hạnh kiểm, đánh giá thi đua giữa các lớp.
3. Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức hướng dẫn giao
thông khu vực cổng trường giờ cao điểm; bố trí giờ học, giờ tan trường hợp lý để
tránh ùn tắc giao thông;
4. Tùy điều kiện của nhà trường, phối hợp với phụ huynh học sinh tổ chức
xe đưa đón học sinh; nhắc nhở phụ huynh đội mũ bảo hiểm cho con em khi ngồi
trên xe gắn máy, xe đạp điện; vận động học sinh hạn chế sử dụng phương tiện giao
thông cá nhân;
5. Quy định cụ thể việc xử lý kỷ luật phù hợp với những trường hợp học
sinh vi phạm an toàn giao thông để răn đe, giáo dục học sinh và thông báo cho tất
cả phụ huynh biết để cùng thực hiện; học sinh chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ
tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy nghiêm cấm điều khiển xe mô tô, xe gắn
máy; Xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm gia thông như: không đội mũ
bảo hiểm hoặc đội mũ nhưng không cài quai, đi xe dàn hàng 2 trở lên, sử dụng ô,
điện thoại khi đang điều khiển xe và ngồi trên xe gắn máy, xe đạp điện. Lập danh
sách các cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông
và gửi về địa chỉ hộp thư pdphong.phongdt@thainguyen.edu.vn trước ngày
03/5/2018
Nhận được Công văn này, Phòng GDĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển
khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, cần chủ động báo cáo
về Phòng GDĐT (Đ/c Phạm Điền Phong - ĐT: 0974 968 684) để kịp thời phối hợp
xử lý./.
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