
UBND HUYỆN VĂN GIANG 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

–––––––––––––––––– 
Số: 351/PGDĐT-CTTT 

V/v bảo đảm trật tự ATGT, ANTT trong dịp Tết 

Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 

 và Lễ hội Xuân 2021. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Văn Giang, ngày 16 tháng 12 năm 2020 

 

 

Kính gửi:  
 - Các trường MN, Tiểu học, THCS trong huyện;  
 - Trường Tiểu học và THCS Phụng Công;  
 - Trung tâm GDNN- GDTX Văn Giang.  
 

Thực hiện Công văn số 2225/SGDĐT-CTTT-GDCN ngày 15/12/2020 của Sở 

Giáo và Đào tạo về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), an ninh trật tự 

(ANTT) trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu đồng chí Hiệu trưởng các nhà trường trên địa bàn 

huyện tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông 

cho học sinh, cụ thể như sau: 

1.Xây dựng kế hoạch cụ thể về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục ý thức tham gia giao thông, pháp luật về bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, 

đường thủy nội địa cho cán bộ, giáo viên, HSSV trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên 

đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021 và giai đoạn 2020-2025. 

2.Quán triệt trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, nhân viên và học sinh thực hiện 

nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia “Đã uống rượu, bia - 

không lái xe”; không phóng nhanh vượt ẩu; không chở quá số người quy định; Không 

sử dụng điện thoại khi lái xe; Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp 

điện; Thắt dây an toàn khi đi ô tô; dừng xe quan sát an toàn khi qua đường ngang 

đường sắt; mặc áo phao đúng quy định khi đi đò; rửa tay đúng cách và mang khẩu 

trang khi tham gia giao thông... Vận động học sinh sử dụng phương tiện giao thông 

công cộng đi lại trong dịp Tết và Lễ hội Xuân. 

4.Các trường học tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức tham gia giao 

thông cho học sinh; triển khai tổ chức ký cam kết với phụ huynh học sinh về việc 

không giao mô tô, xe máy cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi theo 

quy định pháp luật và cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe 

gắn máy tham gia giao thông. 

5.Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan công an trong việc 

phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm vi phạm pháp 



luật thường xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán; thực hiện các phương án đảm bảo ANTT 

trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 

6.Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung công văn số 342/GDĐT-

CTTT ngày 07/12/2020 của Phòng GDĐT về bảo đảm TTATGT tết Dương lịch, tết 

Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021 và khảo sát số lượng học sinh đội mũ bảo 

hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; bảo đảm công tác phối hợp khảo 

sát học sinh đội mũ bảo hiểm trên địa bàn huyện Văn Giang đạt tỷ lệ học sinh đội mũ 

bảo hiểm 100%. 

7.Các nhà trường triển khai nội dung Công văn số 5230/BGDĐT-GDTH ngày 

03/12/2020 của Bộ Giáo và Đào tạo về việc triển khai chương trình giáo dục “An toàn 

giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2020-2021 (gửi kèm theo). 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu đồng chí Hiệu trưởng các nhà trường có kế 

hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên và báo cáo kết quả 

thực hiện về Phòng Giáo dục và Đào tạo (đ/c Tám) trước ngày 16/02/2021. 

Email: do70.tam48@gmail.com - Điện thoại: 0389213764./. 
   

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT phòng GD&ĐT; 

- Lưu: VT, CTTT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
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