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Thực hiện Công văn số 219/SGDĐT-CTTT ngày 27/02/2018 của Sở GDĐT
về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018; Kế
hoạch số 05/KH-BATGT ngày 12/01/2018 của Ban ATGT tỉnh về triển khai công tác
đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2018; Kế hoạch số 59/KH-BGDĐT ngày
22/02/2018 của Bộ GDĐT về việc triển khai công tác giáo dục ATGT trong trường học
năm 2018; Công văn số 635/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 22/02/2018 của Bộ GDĐT về
việc tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục quy định bắt buộc đội mũ
bảo hiểm, Phòng GDĐT hướng dẫn các trường thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 19/KH-BGDĐT ngày 12/01/2016
của Bộ GDĐT về phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự, ATGT trong ngành
giáo dục giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 59/KH-BGDĐT ngày 22/02/2018 của Bộ
GDĐT; Công văn số 635/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 22/02/2018 của Bộ GDĐT; Kế
hoạch số 05/KH-BATGT ngày 12/01/2018 của Ban ATGT tỉnh; Kế hoạch số 93/KHSGDĐT ngày 24/01/2018 và Công văn số 222/PGDĐT ngày 20/12/2017 của Phòng
GDĐT về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT trong dịp Tết Dương lịch,
Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân 2018.
2. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức về an toàn giao thông cho học
sinh, chủ đề năm 2018: “An toàn giao thông cho trẻ em’’.
Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, học sinh nghiêm túc thực hiện quy định
bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện khi tham gia
giao thông;
Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh kí cam kết chấp hành pháp
luật về trật tự an toàn giao thông; tổ chức cho phụ huynh học sinh kí cam kết về việc
không giao xe máy cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đưa
con đến trường bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện;
Tất cả các trường học phải hoàn thành việc kí cam kết kết trước ngày 12/3/2018.
3. Hướng dẫn học sinh tích cực tham gia cuộc thi“Giao thông học đường” năm
học 2017-2018 do Bộ GDĐT và Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp tổ
chức.

4. Phối hợp với Công an tập huấn kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao
thông cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh.
Phối hợp với Đoàn thanh niên các phường, xã tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt
động của các đội thanh niên tình nguyện đảm bảo trật tự ATGT, xây dựng “Cổng
trường an toàn” …
5. Tăng cường kiểm tra công tác giáo dục ATGT của các trường học.
Các trường học đưa việc chấp hành pháp luật về trật tự, ATGT vào nội quy nhà
trường và làm căn cứ xếp loại hạnh kiểm học sinh; có hình thức xử lí kỉ luật phù hợp
đối với học sinh vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trên cơ sở các quy định
hiện hành của Bộ GDĐT để nhắc nhở, giáo dục học sinh và thông báo cho phụ huynh
biết, phối hợp thực hiện;
Phòng GDĐT đưa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục ATGT trong trường
học thành một trong những nội dung đánh giá thi đua trong năm học 2017-2018 đối với
các trường học. Biểu dương khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích
trong công tác đảm bảo trật tự ATGT; xử lí nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm.
6. Chế độ báo cáo.
Các trường học báo cáo công tác tổ chức tuyên truyền, kí cam kết thực hiện
(theo phụ lục 1) gửi về Phòng GDĐT trước ngày 16/03/2018 qua ông Nguyễn Huy
Đức - cán bộ, theo địa chỉ email: nguyenhuyduc76@gmail.com.
Nhận được Công văn này, yêu cầu Hiệu trưởng các trường triển khai thực
hiện nghiêm túc./.
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(Kèm theo Công văn số:

Phụ lục 1
/PGDĐT ngày

/03/2018 của Phòng GDĐT)

BÁO CÁO
Số liệu về công tác tuyên truyền, kí cam kết đảm bảo ATGT năm học 2017-2018
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Tổng số CB,
GV, NV

Tổng số
học sinh

Số buổi tổ chức
tuyên truyền, giáo
dục ATGT

NGƯỜI TỔNG HỢP
(Ký tên, Điện thoại)

Số người tham gia
CB, GV, NV

học sinh

phụ huynh

Số người ký cam
kết
CB,
Học
GV,
sinh
NV

Phụ
huynh
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