UBND THÀNH PHỐ HẠ LONG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 461/PGDĐT-CTTT

Hạ Long, ngày 27 tháng 4 năm 2021

V/v tăng cường các giải pháp bảo đảm an
toàn giao thông và thông báo số học sinh
giáo viên có hành vi vi phạm pháp luật
tháng 3 năm 2021

Kính gửi: - Các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố.
Thực hiện công văn số 1119/SGDĐT-VP ngày 22/4/2021 của Sở Giáo dục Đào
tạo về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm ATGT và thông báo số học sinh có hành
vi vi phạm pháp luật tháng 3 năm 2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu
trưởng các trường, các cơ sở giáo dục nghiêm túc, quyết liệt triển khai thực hiện các
nội dung sau:
1. Công tác bảo đảm trật tự ATGT
Trong thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hạ Long liên tục xuất hiện các
trường hợp học sinh không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe mô tô, xe máy điện lạng
lách, đánh võng, nẹt bô, bốc đầu xe trên một số tuyến đường tiềm ẩn nguy cơ gây tai
nạn giao thông, gây rối trật tự ATGT và bức xúc trong dư luận. Điều đáng nói là sau
khi thực hiện các hành vi trên, các đối tượng còn quay lại video clip để tung lên các
trang mạng xã hội như một cách thể hiện bản thân, gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhận
thức và hành vi của giới trẻ. Trước thực trạng đó, Phòng GDĐT yêu cầu các trường
khẩn trương thực hiện các nội dung sau:
- Tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc quản lý, giáo dục con
em mình ý thức tự giác chấp hành luật giao thông trong đó tập trung:
+ Tăng cường quản lý phương tiện xe mô tô, xe máy điện đặc biệt thời gian ngoài
giờ lên lớp của học sinh;
+ Tuyệt đối không giao xe máy điện, xe máy (xe có dung tích xi lanh từ 50 cm3
trở lên) cho học sinh điều khiển khi chưa đủ độ tuổi và chưa có giấy phép lái xe;
+ Thường xuyên quan tâm, nhắc nhở học sinh đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cài
quai đúng cách khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, xe
máy điện.
+ Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt tổ chức kiểm điểm và báo cáo kết quả xử lý
từng trường hợp vi phạm về Phòng GD&ĐT qua địa chỉ email:
cthssv@pgdhalong.edu.vn sau 15 ngày kể từ khi nhận được văn bản này
- Chủ động phối hợp với công an các địa phương hoặc chỉ đạo các đoàn thể, tổ
chuyên môn trong nhà trường để tổ chức các hoạt động phổ biến, tuyên truyền Luật
giao thông, giáo dục văn hóa giao thông cho học sinh. Đảm bảo 100% các cơ sở sở
giáo dục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục ATGT trước thời điểm học sinh
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nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2021; trong đó tập trung tuyên truyền: Luật giao thông (đường
bộ, đường sắt, đường thủy); ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông: tuyệt đối
không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; đội mũ
bảo hiểm đạt chuẩn khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; không vượt quá
tốc độ; không sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông;
quan sát an toàn khi qua đường ngang, đường sắt và khi từ đường phụ ra đường chính;
đi đúng phần đường, làn đường theo quy định; thực hiện nghiêm thông điệp 5K (Khẩu
trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo y tế) để phòng chống dịch
bệnh Covid -19.
- Chủ động phòng ngừa, tăng cường quản lý, giám sát, nắm bắt tư tưởng và dự
báo tình hình không để xảy ra các vụ việc nhạy cảm, phức tạp có liên quan đến học
sinh, nhất là các hành vi gây rối trật tự giao thông, đua xe trái phép, điều khiển xe máy
lạng lách, đánh võng, nẹt bô, bốc đầu xe, điều khiển phương tiện khi chưa có giấy
phép lái xe gây phản cảm, bức xúc trong dư luận.
- Đối với các trường học có học sinh ở nội trú cần có phương án đảm bảo an toàn
cho học sinh khi di chuyển về nghỉ Lễ tại địa phương. Trường hợp học sinh ở lại kí túc
xá, nhà trường cần có biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho học sinh.
- Chủ động báo cáo Phòng GDĐT các vụ việc bất thường phát sinh trong quá
trình thực hiện hoặc báo cáo trực tiếp Trưởng phòng Phòng Giáo dục Đào tạo để xin ý
kiến chỉ đạo giải quyết.
Nhận được công văn này, Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường nghiêm túc triển
khai thực hiện. Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền ATGT dịp nghỉ Lễ 30/4 và
01/5/2021 về Phòng GDĐT qua địa chỉ email: cthssv@pgdhalong.edu.vn sau 15 ngày
kể từ khi nhận được văn bản này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Phòng GDĐT;
- Các tổ công tác Phòng GDĐT;
- Lưu: CTTT.
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