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Phù Cát, ngày 27 tháng 05 năm 2020

V/v tăng cường triển khai công tác
bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong trường học

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS, TH, MG, MN trong huyện
Thực hiện Công văn số 923/SGDĐT-GDTrH ngày 25/5/2020 của Sở Giáo dục
và Đào tạo tỉnh Bình Định về việc tăng cường triển khai công tác bảo đảm trật tự an
toàn giao thông (ATGT) trong trong trường học, Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng
các trường THCS, TH, MG, MN thực hiện các nội dung sau:
1. Công tác tuyên truyền
- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 335/KH-PGDĐT ngày 24/4/2020
của Phòng GD&ĐT về việc tổ chức Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao
thông trong ngành giáo dục năm 2020.
- Cán bộ, viên chức, nhân viên và học sinh toàn ngành tập trung thực hiện các
nội dung: Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; không
vượt quá tốc độ quy định; không sử dụng điện thoại khi lái xe; các biện pháp phòng
ngừa tai nạn xe mô tô, xe gắn máy, tai nạn đắm đò, tai nạn đường sắt. Không sử dụng
chất ma túy khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; thực hiện “Đã uống rượu,
bia- không lái xe”; không phóng nhanh vượt ẩu; không vượt đèn đỏ; đi đúng phần
đường, làn đường; chú ý quan sát khi qua các nút giao...
2. Công tác kiểm tra
- Hiệu trưởng các trường thường xuyên kiểm tra việc tuân thủ các quy định
tham gia giao thông của học sinh đồng thời áp dụng xử lý kỷ luật phù hợp với những
trường hợp vi phạm để răn đe, giáo dục.
- Đối với những trường có học sinh vi phạm trật tự ATGT mà Công an đã gửi
thông báo, Hiệu trưởng phải tổ chức kiểm điểm, giáo dục và có biện pháp xử lý. Phản
hồi kết quả giáo dục và xử lý học sinh vi phạm về cơ quan Công an đã ra thông báo và
Phòng GD&ĐT.
- Các trường hợp học sinh vi phạm pháp luật ATGT, nhà trường cần thông báo
kịp thời đến phụ huynh biết để cùng phối hợp giáo dục, chấn chỉnh.
Yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS, TH, MG, MN nghiêm túc thực hiện./.
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