UBND TỈNH BÌNH THUẬN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1702/SGDĐT-GDTrH&CN-TX

Bình Thuận, ngày 12 tháng 8 năm 2019

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

V/v tăng cường công tác tuyên truyền,
giáo dục pháp luật về ATGT đầu năm
học mới 2019 – 2020 cho HSSV

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông;
- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Trưởng phòng văn xã huyện Phú Quý.
Thực hiện Kế hoạch số 705/KH-BGDĐT ngày 29/7/2019 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính
phủ về “Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông
giai đoạn 2019 – 2021”; Công văn số 3343/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 05/8/2019
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp
luật về ATGT đầu năm học mới 2019 – 2020 cho HSSV; Thông báo số 214/TBUBND ngày 07/8/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận về Kết luận của Phó Trưởng Ban
An toàn giao thông tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm an toàn giao thông 6
tháng đầu năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, Sở
Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện một số nội dung sau:
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến: Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019
của Chính phủ, Kế hoạch số 705/KH-BGDĐT ngày 29/7/2019 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo; Công văn số 3343/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 05/8/2019 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo và Kế hoạch số 660/KH-SGDĐT ngày 01/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào
tạo đến đông đảo học sinh, đoàn viên, thanh niên, cán bộ quản lý, viên chức và người
lao động biết và thực hiện.
2. Trên cơ sở Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ, Kế
hoạch số 705/KH-BGDĐT; Công văn số 3343/BGDĐT-GDCTHSSV và Kế hoạch số
660/KH-SGDĐT, các đơn vị chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tại
đơn vị mình đảm bảo kế hoạch giáo dục lồng ghép nội dung ATGT trong các môn
học và các hoạt động khác. Xây dựng kế hoạch triển khai năm an toàn giao thông
2019 và phát động “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường tháng 9/2019”.
3. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức hướng dẫn
giao thông khu vực cổng trường giờ cao điểm để tránh ùn tắc giao thông. Phối hợp
với phụ huynh học sinh tổ chức xe đưa đón học sinh đảm bảo an toàn; vận động học
sinh hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân. Yêu cầu phụ huynh học sinh ký
cam kết với nhà trường trong việc không giao xe máy cho học sinh khi chưa có giấy
phép lái xe và đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham
gia giao thông và điều khiển xe đạp điện, xe máy điện. Những trường hợp vi phạm sẽ
thông báo cho phụ huynh biết để cùng phối hợp thực hiện.

4. Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động đảm bảo trật tự ATGT khu vực
cổng trường và hoạt động tình nguyện của địa phương. Đưa nội dung chấp hành pháp
luật về trật tự ATGT vào nội quy và là một trong các nội dung để đánh giá thi đua.
Giao cho giáo viên chủ nhiệm giáo dục, nhắc nhở, có hình thức kiểm tra, giám sát
hàng ngày đối với học sinh.
5. Khi ký hợp đồng xe đưa đón học sinh phải kiểm tra và yêu cầu các chủ xe
bổ sung, chấp hành đầy đủ các điều kiện về kinh doanh vận tải bằng ô tô. Các
trường triển khai quyết liệt không để xảy ra tình trạng học sinh không đội mũ bảo
hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, tình trạng học sinh chưa
đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; điều khiển xe
đạp điện, xe máy điện, tình trạng học sinh đu bám khi đi xe buýt.
Đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nội dung trên
và báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo qua Phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục
Chuyên nghiệp – Giáo dục Thường xuyên trước ngày 30/9/2019./.
Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- Bộ GDĐT (để b/c);
- UBND tỉnh (để b/c);
- Ban ATGT tỉnh (để b/c);
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở (để biết);
- Các Phòng thuộc Sở (phối hợp);
- Lưu: VT, GDTrH&CN-TX (Tiến: 03b).
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