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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thủ Dầu Một, ngày 12 tháng 4 năm 2019

V/v: Tăng cường công tác bảo đảm trật tự
an toàn giao thông dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng
Vương; lễ 30/4 và 1/5 năm 2019

Kính gửi:
-

Hiệu trưởng trường Mầm non, Mẫu giáo;
Hiệu trưởng trường Tiểu học; trường Trung học cơ sở;
Chủ cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Căn cứ Công văn số 644/SGDĐT-CTTTPC ngày 12/4/2019 của Sở Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) Bình Dương về việc Tăng cường công tác bảo đảm trật tự
an toàn giao thông dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương; lễ 30/4 và 1/5 năm 2019;
Phòng GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai các biện
pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương; nghỉ lễ
30/4 và 1/5 năm 2019 với những nội dung sau:
1. Quán triệt đến cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm
túc quy định không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện giao thông,
quy định về việc đội mũ bảo hiểm và việc tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông
(ATGT).
2. Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn không vi phạm các hành vi bị cấm khi
tham giao thông, thông tin phổ biến về các kỹ năng tham gia giao thông an toàn,
các tình huống dễ xảy ra tai nạn giao thông và cách phòng tránh; vận động khuyến
khích sử dụng các phương tiện giao thông công cậng; hạn chế sử dụng phương tiện
cá nhân trong dịp nghỉ lễ.
3. Tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh, học sinh và người thân trong
gia đình thực hiện các hành vi văn hóa khi tham gia giao thông, như: tự giác chấp
hành pháp luật về an toàn giao thông; chủ động nhường đường; thân thiện với
người đồng hành; không nói tục, chửi bậy, không hút thuốc lá và vứt rác bừa bãi;
hạn chế sử dụng còi nơi đông người; sẵn sàng giúp đỡ người bị tai nạn giao thông;
mặc áo phao khi đi đò.
4. Các nhà trường đưa nội dung chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao
thông vào nội dung xét đánh giá thi đua năm học. Biểu dương, khen thưởng kịp
thời các tập thể, cá nhân có hành động tích cực trong công tác thiết lập, giữ gìn trật
tự đô thị và bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xử lý nghiêm những tập thể và cá
nhân vi phạm.
Đề nghị các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện các nội
dung công văn này và báo cáo kịp thời tình hình chấp hành trật tự an toàn giao
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thông về bộ phận tổ chức cán bộ Phòng GDĐT (ngay sau khi kết thúc các đợt lễ)
qua địa chỉ mail buitandat@tptdm.edu.vn để tổng hợp báo cáo Sở GDĐT theo quy
định./.
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