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V/v triển khai thực hiện các nhiệm
vụ bảo đảm an toàn giao thông cho
học sinh đến trường

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Công an huyện;
- Các thành viên Ban An toàn giao thông huyện;
- Đài Truyền thanh - Truyền hình;
- Trường Trung học phổ thông Bình Lư;
- Trường phổ thông dân tộc nội trú;
- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 899/UBND-KTN ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh
Lai Châu về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông cho
học sinh đến trường theo nội dung Công văn số 161/UBQTGTQGngày 06/5/2020
của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (đính kèm theo). Để đảm bảo an toàn giao
thông cho học sinh trên địa bàn huyện đến trường, UBND huyện yêu cầu:
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung học phổ thông Bình Lư,
Trường phổ thông dân tộc nội trú, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo
dục thường xuyên huyện tăng cường công tác giáo dục pháp luật về trật tự
antoàn giao thoongt cho nhà trường và học sinh.Tiếp tục đưa nội dung giáo dục
pháp luật về trật tự an toàn giao thông là một trong những tiêu chí đánh giá thi
đua hằng năm đối với các nhà trường.Tổ chức kiểm tra thực hiện cam kết giữa
gia đình và nhà trường trong công tác giáo dục và bảo đảm trật tự ATGT cho
học sinh; gắn trách nhiệm người đứng đầu các cơ sở giáo dục để xảy ra tai nạn
giao thông liên quan đến học sinh; xử lý trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân
vi phạm.
2. Công an huyện: Tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý
nghiêm vi phạm về trật tự an toàn giao thông đối với học sinh, nhất là các hành vi
vi phạm nguy hiểm như: điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không
có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, đi hàng 2, hàng 3, chở quá số người
quy định. Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo trong công tác tuyên truyền,
phổ biến quy định pháp luật về trật tự ATGT tại các đơn vị trường học trên địa
bàn huyện.
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3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình:Tăng cường
tuyên tuyền về An toàn giao thông phù hợp với nhóm đối tượng là học sinh, đẩy
mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên truyền thanh, truyền
hình, phổ biến quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng
tham gia giao thông an toàn cho học sinh trên địa bàn huyện.
4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Phối hợp với Công an huyện, các cơ quan là
thành viên Ban An toàn giao thông huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức các hoạt
động tuyên truyềnphổ biến quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường
bộ cho học sinh các trường học trên địa bàn huyện. Tổng hợp báo cáo kết quả thực
hiện về Ban An toàn giao thông tỉnh theo quy định.
5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Phối hợp với các cơ quan chức năng
thực hiện tốt việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến
nhân dân, cảnh báo các nguy cơ mất an toàn giao thông, phổ biến các biện pháp
phòng ngừa tai nạn giao thông.
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên
quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban ATGT tỉnh (báo cáo);
- TT Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Ủy ban nhân dân huyện
Tam Đường
Tỉnh Lai Châu
21-05-2020 10:49:47
+07:00

Từ Hữu Hà

