UBND HUYỆN ĐẠI TỪ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 265/PGDĐT-CTHS

Đại Từ, ngày 27 tháng 4 năm 2021

V/v tăng cường công tác giáo dục ATGT,
ANTT và phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2021

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS trên địa
bàn huyện Đại Từ.
Thực hiện Công văn số 783/SGDĐT-CTTT ngày 26/4/2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo Thái Nguyên về việc tăng cường công tác giáo dục ATGT và
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2021. Phòng
Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS
trên địa bàn huyện Đại Từ thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Các trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các quy định
của luật về cho học sinh và phụ huynh học sinh; tổ chức ký cam kết chấp hành quy
định ATGT, ANTT giữa nhà trường với gia đình và học sinh; phối hợp với các cơ
quan chức năng, chính quyền địa phương hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông
an toàn, kỹ năng tự bảo vệ và kiến thức phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho cán
bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh.
2. Quán triệt tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đồng thời
tuyên truyền tới cha mẹ học sinh thực hiện nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ
và các quy định về ATGT, ANTT: Không uống rượu, bia, sử dụng các chất kích
thích khi điều khiển phương tiện giao thông; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi ngồi
trên mô tô, xe máy, xe máy điện, xe đạp điện; không vượt quá tốc độ; không sử
dụng điện thoại khi lái xe; đảm bảo an toàn khi qua đường ngang, đường sắt và khi
từ đường phụ ra đường chính; không tụ tập gây gổ làm mất an ninh trật tự; có biện
pháp bảo vệ bản thân khi có mưa bão...
3. Tuyên truyền, quán triệt tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh
và cha mẹ học sinh thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Y tế về các biện pháp
phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thực hiện 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng
cách, Không tập trung, Khai báo y tế), không tham gia tham quan du lịch, lễ hội
tập trung đông người để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả.
4. Xây dựng quy định cụ thể đối với học sinh phải tuân thủ các quy định của
Luật Giao thông đường bộ, các quy định của Pháp luật về An ninh trật tự; có hình
thức xử lý kỷ luật phù hợp với những trường hợp học sinh vi phạm để răn đe, giáo

dục học sinh và thông báo cho tất cả phụ huynh học sinh cùng biết để phối hợp
giáo dục.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn
nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Giáo dục và
Đào tạo chậm nhất ngày 04/5/2021 qua đ/c Chu Thị Lan (email:
ctlan.phongdt@thainguyen.edu.vn, điện thoại: 0374222567)
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND huyện (B/cáo);
- Các tổ CM thuộc Phòng GDĐT;
- Lưu: VT.
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