UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:
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V/v tăng cường công tác bảo đảm
trật tự, ATGT trong dịp nghỉ hè và
các kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và
tốt nghiệp THPT năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2021

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã và thành phố;
- Các trường và đơn vị trực thuộc Sở.
Triển khai Công văn số 2293/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 03/6/2021 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn
giao thông trong dịp hè và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021;
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị
xã, thành phố; các trường và đơn vị trực thuộc Sở triển khai một số nội dung
như sau:
1. Quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm
túc 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế) để
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả khi tham gia giao thông và các
hoạt động tình nguyện, hoạt động sinh hoạt hè.
2. Khai thác hiệu quả các hệ thống và ứng dụng truyền thông trực tuyến,
hệ thống tin nhắn, email để tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp
luật về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa cho học sinh; quán
triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên 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 bằng đường thủy”.
3. Phổ biến, tuyên truyền đến học sinh nguyên nhân và hậu quả của tai
nạn giao thông; các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với người vi
phạm pháp luật khi tham gia giao thông; quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi
ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; kỹ năng tham gia giao thông an
toàn, phòng tránh tai nạn đuối nước trong mùa hè và mặc áo phao đúng quy định
khi tham gia giao thông bằng đường thủy.
4. Phối hợp nhắc nhở cha mẹ học sinh tuyệt đối không giao xe mô tô, xe
gắn máy cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật.
5. Các đơn vị được chọn làm địa điểm thi (kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ
thi tốt nghiệp THPT năm 2021) phối hợp chặt chẽ với công an và chính quyền
địa phương, đoàn viên tham gia chương trình tiếp sức mùa thi hướng dẫn, phân
luồng đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự nhằm tránh ùn tắc giao
thông cục bộ và tụ tập đông người khu vực xung quanh các điểm thi khi kỳ thi
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diễn ra.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.
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