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#SoKyHieuVanBan
V/v tiếp tục công tác tuyên truyền, phổ biến 
giáo dục pháp luật về An toàn giao thông.

#DiaDiemNgayBanHanh

           Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS.

Căn cứ Công văn số 2628/SGDĐT-CTHSSVPC ngày 07/12/2021 của Sở GDĐT 
Quảng Nam về việc tiếp tục công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về An 
toàn giao thông; Phòng GDĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường trực thuộc tiếp tục 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT với các 
nội dung cụ thể như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung được nêu tại Công văn số 
187/PGDĐT-NGLL ngày 01/9/2021 của Phòng GDĐT về việc tăng cường tuyên 
truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong năm học 2021 – 2022. 

2. Các nhà trường tiếp tục tổ chức cho cha mẹ học sinh ký cam kết với nhà 
trường về việc nghiêm chỉnh chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi 
ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, không giao xe mô tô, xe gắn máy cho 
học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe; mặc áo phao khi tham gia các 
phương tiện giao thông đường thủy và các biện pháp hạn chế tai nạn xe mô tô, xe gắn 
máy, tai nạn đò ngang, tai nạn đường sắt. 

3. Các nhà trường có hợp đồng xe ô tô đưa, đón học sinh đi học, dã ngoại phải 
lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ có uy tín, xe đảm bảo chất lượng, yêu cầu kỹ thuật 
để vận hành an toàn, lái xe phải có ý thức tốt, giao tiếp, ứng xử với học sinh có văn 
hóa và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn 
giao thông.

Phòng GDĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung tại công 
văn này, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác đảm bảo ATGT nhằm 
ngăn ngừa tai nạn giao thông xảy ra./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, NGLL.

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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