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      Kính gửi: 

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

- Giám đốc TTGDNN&GDTX cấp huyện;  

- Hiệu trưởng các trường THPT và Trường PT có nhiều cấp học; 

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

 

Triển khai Công văn số 6190/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 29/12/2021 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc bảo đảm trật tự An toàn giao thông (ATGT), 

đảm bảo an ninh trật tự (ANTT); phòng chống tội phạm (PCTP) trong dịp Tết Dương 

lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022; Công điện số 19/CĐ-UBND 

ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh về bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp Tết Dương lịch, 

Tết Nguyên Đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022; Công văn số 8064/UBND-GT ngày 

30/11/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo ATGT trong 

hoạt động bằng xe ô tô, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

I. Công tác đảm bảo trật tự ATGT trong dịp Tết   

1. Gắn vai trò, trách nhiệm của hiệu trưởng nhà trường; vai trò của Bí thư Đoàn 

thanh niên, Tổng phụ trách Đội, Giáo viên chủ nhiệm trong công tác tuyên truyền, 

giáo dục pháp luật về ATGT. 

Thủ trưởng các đơn vị phổ biến, quán triệt đến tận cán bộ, giáo viên, học sinh và 

cha mẹ học sinh nội dung Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND 

tỉnh; nội dung Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh về việc triển 

khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy 

mạnh thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Trung ương về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, 

đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của 

các cấp quản lý và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. 

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của hiệu trưởng nhà trường; vai trò của Bí thư Đoàn, 

Tổng phụ trách Đội, Giáo viên chủ nhiệm lớp trong công tác tuyên truyền, giáo dục 

pháp luật về ATGT phù hợp với đối tượng học sinh, ứng dụng các phần mềm trực 

tuyến để phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về ATGT đến học sinh, cha 

mẹ học sinh và yêu cầu thực hiện nghiêm túc. 

2. Tổ chức xe ô tô đưa đón học sinh đảm bảo an toàn 

- Các trường học, cơ sở giáo dục (công lập, ngoài công lập) có xe ô tô đưa đón 

học sinh thì phải quan tâm việc quản lý, giám sát quá trình vận chuyển trẻ em, học 

sinh; tổ chức cho lái xe cam kết thực hiện các quy định về ATGT, quy định về phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19. Tiếp tục tập huấn, hướng dẫn kỹ năng đi xe an toàn, kỹ 
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năng thoát hiểm khi có tình huống xẩy ra trên ô tô cho trẻ em, học sinh,... 

- Các trường học có học sinh đi xe ô tô do cha mẹ học sinh hợp đồng đưa đón thì 

phải tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và yêu cầu học sinh và cha mẹ học sinh lựa 

chọn xe đạt các tiêu chuẩn theo quy định; nhất là các yêu cầu cụ thể nêu tại Công văn 

số 8064/UBND-GT ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản 

lý, đảm bảo ATGT trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô.  

- Tiếp tục hướng dẫn và yêu cầu giáo viên, học sinh thực hiện các quy định 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khi đi xe bus, xe đưa đón học sinh. 

II. Đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm 

- Các trường học tiếp tục chủ động phối hợp với cơ quan Công an, chính quyền 

địa phương lập đường dây nóng và có các phương án cụ thể đảm bảo ANTT, an toàn 

trường học trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

- Tổ chức quán triệt, nhắc nhở đến cán bộ, giáo viên, học sinh nâng cao tinh thần 

cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm tại đơn vị và cộng đồng 

dân cư; nâng cao ý thức thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tệ nạn ma 

túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội; phòng, chống tội phạm tín dụng đen, đánh bạc dưới 

mọi hình thức, tội phạm giết người, buôn bán người; phòng chống bạo lực học đường  

- Thực hiện nghiêm Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính 

phủ về quản lý, sử dụng pháo nổ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phối hợp xử lý 

nghiêm theo quy định của phát luật tình trạng buôn bán, chế tạo, sử dụng pháo 

nổ,…trong giáo viên, học sinh. 

III. Lƣu ý 

- Các Phòng GD&ĐT hướng dẫn cụ thể đến các cơ sở giáo dục Mầm non, các 

trường Tiểu học, THCS trực thuộc và kiểm tra, giám sát việc thực hiện; 

- Hiệu trưởng các nhà trường chịu trách nhiệm trực tiếp về việc đảm bảo trật tự 

ATGT, ANTT, phòng chống tội phạm, phòng chống bạo lực học đường tại đơn vị. Tiếp 

tục rà soát để 100% cán bộ, giáo viên và học sinh có bản cam kết thực hiện các quy 

định pháp luật về ATGT, ANTT, PCTP, PCBLHĐ trong dịp Tết Nhâm Dần 2022. 

- Khi có tình huống xảy ra liên quan đến trật tự ATGT thì phải báo cáo ngay về Sở 

GD&ĐT theo quy định.  

(Sở gửi các văn bản đính kèm). 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ GD&ĐT; 

- UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành: GTVT, CAT; LĐTBXH; Ban ATGT tỉnh;  

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Giám đốc, các phó Giám đốc; 

- Các phòng thuộc Sở GD&ĐT;      

- Lưu: VT, CTTT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Nguyễn Hồng Cƣờng    
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 Mẫu báo cáo: gửi về email: Phongcttt@hatinh.edu.vn 

 

ĐƠN VỊ 

…….. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                
  

 

(Số :…….) 

 

 

…….., ngày      tháng  năm 202…. 
 
 

 

BÁO CÁO ĐỘT XUẤT 

Vụ việc xảy ra liên quan đến ATGT, ANTT, PCTP, PCBLHĐ tại đơn vị 

 

 

Nội dung báo cáo: .............. 

- Ngày giờ: 

- Địa điểm: 

- Sự việc: ..... 

- Nguyên nhân:........ 

- Báo chí nào đưa tin (nếu có): 

- Trách nhiệm của tập thể/ cá nhân liên quan:......... 

- Đơn vị đã xử lý như thế nào:.......  

- Người báo cáo:...........................................SĐT:................................. 

 

 

 

Nơi nhận:    THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ  BÁO CÁO 
- Ban giám đốc Sở GD&ĐT;                    (kí tên, đóng dấu) 

- VPS, phòng GDPT, GDMN, CTTT, TXCN; 

..... 
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