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#SoKyHieuVanBan
V/v bảo đảm trật tự ATGT, PCTP, 
ANTT trong dịp Tết Nguyên đán 

Quý Mão và lễ hội Xuân năm 2023 

#DiaDiemNgayBanHanh

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

Căn cứ Công văn số 2825/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 27/12/2022 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam về việc bản đảm trật tự an toàn giao thông 
(ATGT), phòng chống tội phạm, an ninh trật tự (ANTT) trong dịp Dương lịch, 
Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Phòng GDĐT huyện Đại Lộc đề nghị các Hiệu 
trưởng các trường trực thuộc tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

1. Tổ chức quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Công điện số 1174/CĐ-
TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, ATGT các 
tháng cuối năm 2022, trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ 
hội Xuân 2023; Công văn số 4072/BCĐ ngày 23/11/2022 của Ban Chỉ đạo 
138/CP-Chính phủ về việc phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội 
phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 383/PGDĐT-NGLL ngày 
13/12/2022 của Phòng GDĐT về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ 
khí, vật liệu nổ, công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, đảm bảo ANTT Tết 
Nguyên đán Quý Mão 2023.

3. Tổ chức để cha mẹ học sinh (hoặc người giám hộ) cam kết với nhà 
trường 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 ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông; tuyên truyền, giáo 
dục cho học sinh phải đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện xe hai bánh 
chạy bằng điện.

4. Tuyên truyền, tổ chức cho học sinh ký cam kết chấp hành pháp luật, tích 
cực tham gia tố giác, phát giác tội phạm, nhất là các loại tội phạm: cờ bạc, cá độ 
bóng đá, mại dâm; nghiêm cấm việc tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, 
vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ.

5. Chủ động phối hợp với cơ quan Công an địa phương xây dựng các 
phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học trong dịp Tết Nguyên đán 
Quý Mão năm 2023.
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Phòng GDĐT huyện Đại Lộc đề nghị Hiệu trưởng các trường nghiêm túc 
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NGLL.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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