
UBND HUYỆN KIẾN THỤY 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /PGDĐT Kiến Thụy, ngày      tháng 4 năm 2022 
V/v tăng cường đảm bảo TTATGT 

trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 01/5 năm 2022 
 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở 

trên địa bàn huyện 
 

Thực hiện Công văn số 909/SGDĐT-CTrTT ngày 26/4/2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp 

nghỉ Lễ 30/4 - 01/5 năm 2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở 

giáo dục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc một số nhiệm vụ như sau: 

1. Thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Chỉ thị số 

03/CT-TTg ngày 16/01/2020 về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại 

của bia rượu; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt. 

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông, hướng 

dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn và kiến thức phòng chống dịch Covid-

19 khi tham gia giao thông cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Thực 

hiện nghiêm các quy định: “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; không phóng 

nhanh, vượt ẩu; không chở quá số người quy định; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn 

khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; phòng tránh tai nạn đường ngang đường sắt; 

tuân thủ nguyên tắc 5K, luôn giữ khoảng cách, đeo khẩu trang khi tham giao 

giao thông. 

3. Báo cáo tình hình an toàn giao thông trong 4 ngày nghỉ Lễ (từ ngày 

30/4/2022 đến ngày 03/5/2022) về Phòng Giáo dục và Đào tạo trong ngày 04/5 

qua địa chỉ thư điện tử: luonghieutb85@gmail.com. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện các 

nội dung nêu trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 
Phạm Thị Nga 
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