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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:  

V/v tăng cường biện pháp tuyên truyền 

bảo đảm trật tự an toàn giao thông 

trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng  4  năm 2021 

 

 Kính gửi:   

   - Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

   - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện 1593/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 22/04/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc Tăng cường tuyên truyền, giáo dục ATGT cho học sinh, sinh viên; 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 năm 2021 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, 

thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở triển khai, thực hiện các nội dung 

cụ thể như sau: 

1. Quán triệt, chỉ đạo cán bộ công chức, viên chức, nhân viên và học sinh, 

sinh viên thực hiện nghiêm túc Luật giao thông đường bộ và các quy định về An 

toàn giao thông: không uống rượu, bia; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe 

máy, xe đạp điện; không đi quá tốc độ, không đi ngược chiều, không sử dụng điện 

thoại khi lái xe, dừng xe quan sát an toàn khi đi từ đường nhánh ra đường chính; sử 

dụng áo phao khi tham gia giao thông trên sông nước; không đua xe; không tụ tập 

gây rối trật tự công cộng ...thực hiện nghiêm quy định 5K (Khẩu trang, Khử 

khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo Y tế) để phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 hiệu quả. 

2. Tuyên truyền, giáo dục cho học sinh không sử dụng đồ uống có cồn bằng 

các hình thức: Tổ chức nói chuyện, thông báo tại các buổi lễ chào cờ, sinh hoạt 

lớp, sinh hoạt chi đoàn, trong các tiết học An toàn giao thông chính khóa, ngoại 

khóa ... tuyên truyền cho học sinh về các tình huống dễ xảy ra tai nạn giao thông và 

các kỹ năng, biện pháp phòng tránh; kỹ năng sử dụng áo phao khi tham gia giao 

thông trên sông nước. 

3. Xử lý nghiêm những cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh vi phạm Luật 

giao thông đường bộ và báo cáo về Sở GDĐT bằng văn bản. 

Nhận được công văn này, Sở GDĐT đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển 

khai, thực hiện các nội dung trên./. 
(Đính kèm Công văn số 1593/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 22/04/2021 của Bộ GDĐT) 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ GDĐT (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban ATGT tỉnh (ph/h); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP, TiếnNX. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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