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Hà Tĩnh ngày        tháng 11 năm 2021 
 

 

Kính gửi: 

  - Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;  

  - Giám đốc Trung tâm GDNN&GDTX cấp huyện; 

  - Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông; 

  - Thủ trưởng các đơn vị có hệ GDTX cấp THPT. 
 

Thực hiện Công văn số 7229/UBND-GT1  ngày 28/10/2021 của Ủy ban nhân 

tỉnh về việc tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự An toàn giao thông 

(ATGT) trên địa bàn tỉnh trong Quý IV năm 2021; Công văn số 139/KH-BATGT 

ngày 05/11/2021 của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh về tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” 

năm 2021; Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội 

dung sau: 

1. Tăng cường tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT trong Quý IV/2021 

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Văn bản số 1897/SGDĐT-CTTT ngày 

28/9/2021 của Sở GD&ĐT về việc yêu cầu tăng cường công tác đảm bảo trật ATGT 

trong ngành giáo dục năm học 2021-2022 cho học sinh, tập trung cảnh báo, giám 

sát, xử lý những lỗi, hành vi vi phạm nguy hiểm như: điều khiển xe mô tô, xe gắn 

máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, đi hàng 2 

hàng 3, chở quá số người quy định,… 

Rà soát để 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh/học viên có văn bản 

cam kết thực hiện các quy định pháp luật về ATGT gắn với các cam kết đảm bảo an 

ninh trật tự, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội trong dịp Noel, Tết Dương lịch; Tết 

nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; Tiếp tục thực hiện giáo dục văn hóa giao thông 

trong nhà trường; xây dựng “Cổng trường ATGT” đảm bảo thực chất nhằm giảm ùn 

tắc giao thông trong giờ cao điểm. Thường xuyên hướng dẫn và yêu cầu giáo viên, 

học sinh thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khi 

tham gia giao thông công cộng (xe bus, xe ô tô đưa đón do cha mẹ học sinh hợp 

đồng),… 

2. Hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong 

do tai nạn giao thông” 

Các nhà trường, cơ sở giáo dục phát thanh thông điệp ATGT trong Lễ chào cờ 

ngày 15/11/2021 (thứ Hai) và đầu các giờ học, giờ tan học trong tuần từ ngày 15/11 

đến ngày 22/11/2021. Căn cứ vào tình hình dịch bệnh tại các nhà trường, cơ sở giáo 

dục để triển khai thực hiện bằng hình thức phù hợp. Phối hợp với các cơ quan, ban, 
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ngành ở địa phương thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị tai nạn 

giao thông có hoàn cảnh khó khăn. 

Thông điệp, khẩu hiệu tuyên truyền: “Bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người 

tham gia giao thông”; “Đã uống rượu, bia không lái xe”; “Không phóng nhanh, vượt 

ẩu”; “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”; “Đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang khi 

đi mô tô, xe máy”; “Chung tay bảo vệ TTATGT và phòng chống dịch CIVID-19”; 

“Đi đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn” (Thông điệp phát thanh 

tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm 2021 sẽ được Ủy ban 

ATGT Quốc gia và Bộ GDĐT cung cấp).  

3. Một số lưu ý 

Phòng GD&ĐT ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị trực thuộc; 

Các đơn vị tiếp tục báo cáo số liệu tình hình trật tự ATGT vào bảng tính online 

Google sheet và báo cáo đột xuất theo quy định; 

 (Sở gửi các văn bản, tài liệu kèm theo). 

Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ GDĐT; 

- Ban ATGT tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

- Các phòng: GDMN, GDPT, GDTX&CN; 

- Cổng thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, CTTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Anh 
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