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Số:       /PGDĐT-PT 

V/v tăng cường công tác tuyên truyền, giáo 

dục bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho 

cán bộ, giáo viên và học sinh. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Biên Hòa, ngày     tháng 3 năm 2021 

  

  Kính gửi:   Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học 

cơ sở trực thuộc ngành giáo dục thành phố Biên Hòa. 

      

Thực hiện công văn số 978/SGDĐT-VP ngày 12-3-2021 của Sở Giáo dục 

và Đào về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục bảo đảm trật tự, an toàn 

giao thông cho cán bộ, giáo viên và học sinh; Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị 

các trường trực thuộc tăng cường công tác truyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật, đảm bảo trật tự ATGT cho cán bộ, giáo viên và học sinh, cụ thể: 

1. Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên và học sinh chấp hành tốt 

các quy định của pháp luật về ATGT như:  

 Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm an toàn giao 

thông cho trẻ em; phổ biến, tuyên truyền cho học sinh về các tình huống dễ xảy ra tai 

nạn giao thông và các kỹ năng, biện pháp phòng tránh. 

 Đội mũ bảo hiểm bảo đảm chất lượng, đúng quy định khi đi mô tô, xe 

máy, xe đạp điện; không điều khiển mô tô, xe máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy 

phép lái xe. 

 Chấp hành nghiêm tín hiệu đèn giao thông; quan sát khi qua các ngã ba, 

ngã tư, qua các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt; chấp hành tốt các quy tắc 

giao thông đường thủy, mặc áo phao khi đi đò, đi phà. 

 Hướng dẫn học sinh các kỹ năng tham gia giao thông an toàn; cảnh báo 

các lỗi vi phạm thường mắc phải, nguy cơ xảy ra tai nạn, nguyên nhân, hậu quả của 

tai nạn giao thông. 

 Tổ chức cho phụ huynh học sinh ký cam kết về việc không giao xe máy 

cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe, đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi 

trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện tham gia giao thông và không sử dụng điện 

thoại di động khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. 

2. Tăng cường công tác tổ chức, quản lý đối với các phương tiện xe đưa rước 

học sinh đảm bảo các điều kiện theo quy định; xây dựng và thực hiện nghiêm túc 

quy trình đưa đón học sinh bằng xe ô tô, các quy định về an toàn khi ngồi trên xe ô 

tô, kỹ năng thoát hiểm khi gặp sự cố. 

3. Các trường căn cứ tình hình thực tế chỉ đạo, bố trí các điểm giữ xe hoặc đỗ 

xe phù hợp cho phụ huynh đưa đón học sinh đúng quy định, tránh ùn tắc giao thông 

và mất trật tự trước các cổng trường học. Lắp đặt các bảng thông báo chỉ dẫn trước 

cổng trường cho phụ huynh được biết và chấp hành đúng quy định. 

4. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác bảo đảm 

trật tự ATGT của công chức, viên chức, giáo viên và học sinh; nhắc nhở và có hình 



thức kỷ luật phù hợp đối với các vi phạm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học 

sinh khi tham gia giao thông. 

Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường 

trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở GDĐT; 

- UBND TP; 

- Ban ATGT TP; 

- Lưu: VT, PT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Lưu Thị Hằng 
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