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Quảng Trị, ngày 26 tháng 12 năm 2018

V/v chấn chỉnh tình trạng xe cơ giới lưu
thông, dừng, đỗ không đúng quy định gây
mất an toàn trong trường học

Kính gửi:
- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng/Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở;
- Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã, thành phố
Ngày 02/5/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có Công văn số
638/SGDĐT-CTTT về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao
thông (ATGT) tại các cơ sở giáo dục theo chỉ đạo của Ban ATGT tỉnh tại Công
văn số 87/BATGT-CV và Công văn số 1669/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ
GD&ĐT về việc bảo đảm trật tự ATGT tại các cơ sở giáo dục. Qua theo dõi của
Sở, nhiều đơn vị đã thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự ATGT tại các cơ sở
giáo dục. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm
túc, cho xe cơ giới vào trong sân trường trong giờ học/ hoạt động giáo dục, gây
tiếng ồn ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh, đặc biệt là tình trạng xe ô tô
lưu thông trong sân trường ngay trong khi học sinh đang hoạt động hoặc cùng lúc
tan học, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Để khắc phục tình trạng trên, đồng thời chủ động ngăn ngừa, phòng, chống
tình trạng gây mất trật tự ATGT ảnh hưởng đến an toàn tính mạng học sinh, giáo
viên, người dân, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT theo chỉ đạo của Bộ
GD&ĐT, Ban ATGT tỉnh và Thông báo số 138/TB-UBND ngày 19/11/2018 về
việc kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính tại cuộc họp
đánh giá tình hình thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT 10 tháng đầu năm và
triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2018.
2. Nghiêm cấm các phương tiện xe cơ giới của phụ huynh đưa, đón học
sinh vào trong khuôn viên trường học. Các trường cần bố trí lối đi và khu để xe
riêng cho giáo viên, nhân viên; cần phải tránh lối đi chung (vào, ra) đối với các
phương tiện cơ giới, nhất là xe ô tô trong khuôn viên trường học. Nghiêm cấm
mọi loại phương triện xe cơ giới vào trong khu vực đang tổ chức các hoạt động
học tập, giáo dục và vui chơi cho học sinh.
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3. Đề xuất với cơ quan chức năng đặt biển báo hạn chế tốc độ, quy định
khu vực cấm phương tiện giao thông cá nhân lưu thông và dừng đỗ trong khu vực
trường học để ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn từ các phương tiện giao thông của
cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, của tổ chức, cá nhân đến làm việc tại nhà
trường; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi người, đặc biệt đối với học sinh; xử lý
nghiêm những cá nhân vi phạm.
4. Tiếp tục xây dựng quy chế phối hợp với các ngành chức năng, phát huy
vai trò của các tổ chức trong nhà trường; tăng cường công tác phối hợp với Hội
phụ huynh học sinh, với Ban ATGT (huyện, thị xã, thành phố) và các cơ quan
chức năng trên địa bàn để thường xuyên duy trì trật tự ATGT trên vỉa hè, lòng
đường xung quanh cổng trường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nhắc
nhở vận động phụ huynh và học sinh chấp hành nghiêm túc việc đội mũ bảo hiểm
đạt chuẩn khi tham gia giao thông trên mô tô, xe máy, xe đạp điện; không vượt
đèn đỏ và vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích thần kinh, chất gây nghiện khi
tham gia giao thông; kiểm tra nhắc nhở và xử lý kịp thời nhằm chấn chỉnh và tạo
chuyển biến về nhận thức và ý thức chấp hành của cán bộ, giáo viên, nhân viên,
và học sinh đối với pháp luật về trật tự ATGT.
Xử lý, khắc phục, giải quyết khi có sự việc đột xuất xảy ra và báo cáo
ngay về Sở; báo cáo đinh
̣ kỳ về Sở GD&ĐT (kể cả khi đã giải quyết) trước ngày
25 hàng tháng qua Phòng Chính trị, tư tưởng email: ctttsgd@quangtri.gov.vn./.
Nhâ ̣n đươ ̣c công văn , Sở đề nghi ̣các Thủ tr ưởng các đơn vị triể n khai
thực hiê ̣n nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND huyện, thị xã, thành phố (để p/h
chỉ đạo thực hiện);
- Ban ATGT tỉnh (để b/c);
- Giám đốc, các PGĐ;
- Lưu: VT, CTTT.
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