
 
 
        UBND HUYỆN LỆ THỦY                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO  DỤC VÀ ĐÀO TẠO                         Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

   

          Số:        /GD&ĐT                                Lệ Thủy, ngày      tháng 4 năm 2022 
       V/v tiếp tục triển khai thực hiện  

công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn 

 giao thông trong trường học năm 2022 

 

                          Kính gửi: Hiệu trưởng (Giám đốc) các đơn vị trực thuộc. 

 

 Thực hiện Công văn số 530/SGDĐT-TCCCB ngày 30/3/2022 của Sở 

GD&ĐT Quảng Bình về việc tiếp tục triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, 

giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2022, Phòng GD&ĐT yêu cầu 

các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch số 

01/KH-BATGT ngày 14/02/2022 của Ban An toàn giao thông huyện Lệ Thủy, Kế 

hoạch số 124/GD&ĐT ngày 17/02/2022 của Phòng GD&ĐT. Trong quá trình triển 

khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, tùy thuộc vào từng nội dung để áp 

dụng cụ thể các video tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh đã 

được Bộ GD&ĐT phê duyệt tại Quyết định số 767/QĐ-BGDĐT ngày 21/3/2022 của 

Bộ GD&ĐT. 

2. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho học sinh pháp luật về ATGT đường 

bộ với các nội dung cụ thể: 

- Các quy định về tín hiệu giao thông đường bộ, biển báo hiệu giao thông 

đường bộ (biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh, biển chỉ dẫn) về màu 

sắc, hình dạng; hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông, hiệu lệnh và chỉ dẫn của báo 

hiệu đường bộ, hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông. 

- Đảm bảo an toàn khi ngồi trên xe đạp, xe đạp điện, xe gắn máy, xe mô tô, xe 

ô tô, xe buýt…; độ tuổi của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; quy định bắt 

buộc về đội mũ bảo hiểm; các kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp 

điện… an toàn; cách phòng tránh tai nạn giao thông. 

- Quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương 

tiện cơ giới đường bộ; quy định bắt buộc độ mũ bảo hiểm; các kỹ năng bảo đảm an 

toàn khi tham gia giao thông; cảnh báo các lỗi vi phạm thường mắc phải, nguy cơ 

xảy ra tai nạn, nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông. 

- Các quy định về phòng chống dịch COVID-19 khi tham gia giao thộng. 

        3. Tuyên truyền, giáo dục học sinh thực hiện nghiêm túc quy định về việc bảo 

đảm ATGT đường sắt, đặc biệt là các hành vi bị nghiêm cấm sau: 

 - Phá hoại công trình đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt, tự ý di 

chuyển hoặc làm sai lệch các công trình, thiết bị báo hiệu, biển báo hiệu cố định trên 

đường sắt; treo, phơi, đặt vật làm che lấp hoặc làm sai lạc tín hiệu giao thông đường 



 
 
sắt; không vượt qua đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, vượt rào ngăn giữa đường 

sắt với khu vực xung quanh; để vật chướng ngại, chất dễ cháy, chất dễ nổ trong 

phạm vi bảo vệ công trình đường sắt và hành lang an toàn giao thông đường sắt. 

 - Đi, đứng, nằm, ngồi trên nóc toa xe, đầu máy, bậc lên xuống toa xe; đu 

bám, đứng, ngồi hai bên thành toa xe, đầu máy, nơi nối giữa các toa xe, đầu máy; 

mở cửa lên, xuống tàu, đưa đầu, tay, chân và các vật khác ra ngoài thành toa xe khi 

tàu đang chạy; đi, đứng, nằm, ngồi trên đường sắt, ném đất, đá hoặc các vật khác lên 

tàu. 

 4. Thực hiện tuyên truyền nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội 

địa với các nội dung sau: 

 - Tuyên truyền, giáo dục học sinh khi đi trên phương tiện giao thông đường 

thủy phải mặc áo phao hoặc sử dụng cặp phao, dụng cụ cứu sinh. Chấp hành nghiêm 

túc các quy định về bảo đảm an toàn khi sử dụng phương tiện giao thông đường 

thủy. 

 - Chỉ đạo, triển khai việc phòng tránh tai nạn đuối nước trong học sinh; tổ 

chức huấn luyện kỹ năng phòng tránh đuối nước cho học sinh khi tham quan, dã 

ngoại, hạn chế tổ chức hoạt động tham quan vào mùa mưa lũ, vùng nguy hiểm... để 

đảm bảo an toàn.  

 Nhận được Công văn này, Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trường học trực 

thuộc tổ chức thực hiện; báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về Phòng Giáo dục 

và Đào tạo khi có yêu cầu./.  

 
                                                                                                  KT.TRƯỞNG PHÒNG 

  Nơi nhận:                                                                                     PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
  - Như kính gửi (t/h); 

  - Trưởng phòng (b/c); 

  - Các PTP, CV, CB (c/đ); 

  - Đăng Website; 

  - Lưu: VT. 

                                                                                               Võ Thị Tường Vy 
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