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  Kính gửi: 

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

    - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

 

Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05 tháng 04 năm 2022 của Chính phủ về 

tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TT ATGT) và chống ùn tắc giao thông 

giai đoạn 2022 – 2025; 

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh về kế 

hoạch thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05 tháng 04 năm 2022 của Chính phủ 

về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 

2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

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 tổ chức triển khai thực hiện các nội dung 

bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 – 2025 

trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:   

1. Thủ trưởng các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong 

công tác triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung giáo dục pháp luật về bảo đảm trật 

tự an toàn giao thông và văn hóa giao thông . 

2. Tổ chức quán triệt và thực hiện cụ thể các nhiệm vụ một cách quyết liệt, đồng 

bộ, hiệu quả Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh và Nghị 

quyết số 48/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông 

và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 – 2025. 

3. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung giáo dục pháp luật về bảo 

đảm trật tự an toàn giao thông và văn hóa giao thông vào trong chương trình chính 

khóa dưới các hình thức thích hợp từ cấp học mầm non đến giáo dục phổ thông trung 

học, tăng thêm thời lượng thực hành ngoại khóa, trải nghiệm thực tế, nhất là đảm bảo 

ngay trước mắt các điều kiện về tham gia lưu thông an toàn cho học sinh, sinh viên 

từ nhà đến trường và ngược lại một cách an toàn.  

4. Phối hợp với Công an, Ban ATGT tại địa phương xây dựng kế hoạch và các 

giải pháp cụ thể nhằm ngăn chặn tình trạng học sinh chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy 

phép lái xe điều khiển mô tô, xe gắn máy.  

5. Tăng cường phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, 

văn hóa giao thông và kĩ năng tham gia giao thông qua các hoạt động ngoại khóa; 
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vận động cha mẹ học sinh tham gia hướng dẫn thực hành quy tắc an toàn giao thông 

cho học sinh từ giáo dục mầm non đến giáo dục phổ thông. 

6. các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh tự rà soát các phương tiện kinh doanh đưa 

đón học sinh, tổng hợp số liệu báo cáo Công an các địa phương. Tổ chức cho học sinh 

ký cam kết với nhà trường trong việc chấp hành nghiêm quy định về trật tự ATGT. 

Đồng thời Ban giám hiệu các trường học làm việc với Ban đại diện cha mẹ học sinh 

thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, 

đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe môtô, xe gắn máy, xe đạp điện; mặc áo phao khi 

tham gia giao thông đường thủy; không điều khiển xe môtô, xe gắn máy khi chưa đủ 

tuổi hoặc không có giấy phép lái xe. 

Nhận được văn bản này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn 

vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

(Đính kèm Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh )  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Công an tỉnh (ph/h); 

- Cổng TTĐT Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Trần Thị Ngọc Châu 
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