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V/v bảo đảm trật tự A TG T dịp tết
Dương lịch, tết N guyên đán
Nhâm Dần và lễ hội Xuân 2022

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc trong huyện.
Thực hiện Công văn số 4204/SGDĐT-GDTrH ngày 31/12/2021 của Sở Giáo dục
và Đào tạo về việc bảo đảm trật tự ATGT dịp tết Dương lịch, tểt Nguyên đán
Nhâm Dần và lễ hội Xuân 2022;
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai và thực hiện tốt
một số nội dung sau:
1. Tuyên truyền, giáo dục học sinh tham gia giao thông phải tuân thủ quy
tắc giao thông, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ và các quy
định về an toàn giao thông: “Đã uống rượu, bia - không lái xe” ; không phóng
nhanh, vượt ẩu; không chở quá số người quy định; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn
khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; phòng tránh tai nạn đường ngang đường sắt;
tuân thủ nguyên tắc 5K, nhất là luôn thực hiện khoảng cách, đeo khẩu trang khi
tham giao giao thông.
2. Thực hiện tốt cam kết với cha mẹ học sinh về việc không giao mô tô, xe
máy cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi theo qui định pháp
luật và cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy
khi tham gia giao thông; tuyên truyền, giáo dục cho học sinh khi điều khiển
phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện phải đội mũ bảo hiểm.
3. Quán triệt đến cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động và học sinh nâng
cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm; phòng,
chống tội phạm tín dụng đen, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, cờ bạc,
gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, mua bán người, xâm hại
tình dục trẻ em, xâm phạm sở hữu (cưóp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp, lừa
đảo...); tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi
trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; thực hiện nghiêm Nghị định số
36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo nổ.
Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
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