
 
 
        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 5 năm 2022 
       V/v đảm bảo an toàn giao thông  

tại khu vực xung quanh cổng trường học 

 

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

 

 Hiện nay, tại một số cổng trường học, phụ huynh đưa, đón học sinh tập trung 

đông người trên đường bộ, tự ý đậu, đỗ xe trong lòng đường, lề đường, người điều 

khiển xe mô tô, xe gắn máy đi dàn hàng ngang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao 

thông, ảnh hưởng sức khỏe và sinh mạng của học sinh,…Thực hiện Công văn số 

820/SGDĐT-TrHTX ngày 10/5/2022 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc đảm bảo 

an toàn giao thông tại khu vực xung quanh cổng trường học; Để góp phần giải quyết 

tình trạng giờ cao điểm đến trường và giờ tan học, Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn 

vị triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, vận động, cha, mẹ và gia đình học sinh chấp hành nghiêm 

chỉnh Luật Giao thông để con cháu học tập, tự giác noi theo. Thường xuyên phối 

hợp chặt chẽ với cha, mẹ và gia đình học sinh phổ biến kiến thức pháp luật, hướng 

dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho con em mình, cùng tự giác chấp hành 

quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách khi ngồi trên xe mô 

tô, xe gắn máy; dừng, đỗ xe, chở đúng số người quy định.  

2. Các đơn vị trường học phối hợp với các tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 

Đội TNTP Hồ Chí Minh để đẩy mạnh hoạt động của lực lượng thanh niên xung kích 

tình nguyện tích cực tham gia điều tiết giao thông khoảng thời gian giờ đến trường 

và giờ tan học; nhắc nhở, tuyên truyền tới học sinh, phụ huynh thực hiện các biện 

pháp bảo đảm an toàn giao thông.   

3. Hiệu trưởng các trường học chịu trách nhiệm tổ chức giao thông tại trường 

cho phù hợp để đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh, giáo viên và nhân dân; đề 

nghị cha mẹ học sinh thực hiện cam kết với nhà trường về việc bảo đảm an toàn 

giao thông cho con em mình, không giao xe mô tô, xe gắn máy cho con em mình 

điều khiển khi chưa đủ tuổi hoặc khi chưa có giấy phép lái xe phù hợp.  

4. Phối hợp với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các ban, ngành liên 

quan của địa phương tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả mô hình “Cổng trường an 

toàn giao thông” và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, 

ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, văn hóa giao thông và 

các kỹ năng tham gia giao thông 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); 

  - Ban ATGT huyện (để b/c); 

  - Trưởng phòng (b/c); 

  - Các PTP, CV, CB (c/đ); 

  - Đăng Website; 

  - Lưu: VT. 

                                                                                               Võ Thị Tường Vy 
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