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V/v triển khai công tác tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự 

an toàn giao thông

#DiaDiemNgayBanHanh

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

Căn cứ Công văn số 1751/SGDĐT-HSSVPC ngày 23/8/2022 của Sở 
GDĐT tỉnh Quang về việc tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) cho cán bộ 
quản lý giáo dục, nhà giáo, người lao động và học sinh trong dịp Lễ Quốc Khánh 
02/9/2022, Phòng GDĐT Đại Lộc đề nghị Hiệu trưởng các trường trực thuộc 
triển khai thực hiện một số nội dung sau:  

1. Triển khai “Tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường - tháng 9”,  
đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học 
sinh, tăng cường hướng dẫn học sinh chấp hành các quy tắc giao thông khi điều 
khiển xe máy điện, xe đạp điện để bảo đảm ATGT; tổ chức cho học sinh, cha mẹ 
học sinh ký cam kết thực hiện tháng ATGT. 

2. Quán triệt cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, người lao động và học sinh 
nghiêm túc thực hiện: “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; “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 ngồi trên xe ô tô”; “Mặc áo phao khi đi các phương 
tiện giao thông đường thủy”; tuân thủ quy tắc giao thông; phòng ngừa tai nạn 
đường đèo dốc, đường miền núi có nguy cơ cao xảy ra TNGT đường bộ, đường 
ngang qua đường sắt, đường thủy nội địa. 

3. Phối hợp cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm trật tự 
ATGT  khu vực cổng trường; xử lý kịp thời các nội dung, vấn đề phát sinh liên 
quan đến thực hiện quy định về ATGT đối với cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, 
người lao động và học sinh thuộc phạm vi quản lý; kiểm soát chặt chẽ dịch vụ 
vận chuyển đưa đón học sinh. 

Phòng GDĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện nghiêm 
túc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NGLL.

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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