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Về việc triển khai công tác đảm
bảo An toàn giao thông
Kính gửi: Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.
Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 18/02/2022 của Ủy ban nhân
dân huyện Chư Păh về năm An toàn giao thông 2022 trên địa bàn huyện Chư Păh.
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trường học thực hiện một số nội
dung sau:
- Xây dựng và triển khai mô hình phối hợp giữa Nhà trường, Gia đình và Xã
hội trong giáo dục pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh theo Chỉ
đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông,
kỹ năng tham gia giao thông an toàn, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông cho
học sinh; thực hiện biện pháp tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn giao thông
năm 2022. Xây dựng Kế hoạch phát động “Tháng cao điểm an toàn giao thông
cho học sinh tới trường - tháng 9/2022”.
- Tiếp tục tổ chức cho học sinh, phụ huynh ký cam kết chấp hành quy định
của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, là một tiêu chí đánh giá rèn luyện, xếp
loại thi đua cuối năm; duy trì, kiện toàn và tổ chức hoạt động tốt mô hình “Cổng
trường an toàn”.
- Triển khai vận động học sinh đi xe đạp đến trường; có biện pháp kiểm soát
không để học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, vi phạm quy định về điều
khiển xe mô tô, xe gắn máy.
Đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị trường học triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
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