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V/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự,
ATGT trong dịp nghỉ hè và kỳ thi
tốt nghiệp THPT năm 2021

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các trung tâm GDNN-GDTX.
Thực hiện Công văn số 2293/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 03/6/2021 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn
giao thông (ATGT) trong dịp nghỉ hè và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
(THPT) năm 2021.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo,
các đơn vị trực thuộc Sở, các trung tâm GDNN-GDTX (các đơn vị) thực hiện
một số nhiệm vụ sau:
1. Quán triệt cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh sinh viên
(HSSV) thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế để phòng, chống dịch
bệnh COVID-19 hiệu quả khi tham gia giao thông và các hoạt động tình nguyện,
hoạt động sinh hoạt hè.
2. Khai thác hiệu quả các hệ thống và ứng dụng truyền thông trực tuyến,
hệ thống tin nhắn, email để tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp
luật về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa cho HSSV; quán
triệt cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và HSSV nghiêm túc thực hiện: “Đã
uống rượu, bia - không lái xe”; “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”; “Mặc áo phao khi đi các phương tiện giao thông đường thủy”.
3. Phổ biến, tuyên truyền tới HSSV nguyên nhân và hậu quả của tai nạn
giao thông; các quy định xử phạt hành chính đối với người vi phạm pháp luật
khi tham gia giao thông; quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô
tô, xe gắn máy, xe đạp điện; kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng tránh
tai nạn đuối nước và phải mặc áo phao đúng quy định khi đi phương tiện giao
thông đường thủy.
4. Phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương triển khai các
biện pháp cụ thể để bảo đảm trật tự, ATGT, ùn tắc giao thông tại các khu vực tổ
chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; tạo điều kiện cho đội thanh niên tình
nguyện của địa phương, lực lượng xung kích của nhà trường tham gia hỗ trợ,
hướng dẫn giao thông trong dịp cao điểm nêu trên; hiệu trưởng các trường trung
học cơ sở, các trường phổ thông trực thuộc trên địa bàn quán triệt tới phụ huynh
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học sinh thực hiện nghiêm việc không giao xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh
khi chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật
trong dịp nghỉ hè năm 2021.
Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện. Mọi vướng mắc, liên
hệ về Sở GDĐT, qua Phòng Giáo dục Trung học, điện thoại: 02693 821650 để
phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ GDĐT (để b/c);
- Ban ATGT tỉnh (để biết);
- Đăng Website Sở;
- Lưu VT, GDTrH.
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