UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1191 /SGDĐT-CTrTT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 4 năm 2021

on

V/v tăng cường tuyên truyền, giáo
dục an toàn giao thông; phòng,
chống dịch COVID-19 trong dịp lễ
30/04 và 01/05 năm 2021
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- Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện;
- Các trường, trung tâm trực thuộc Sở;
- Các trường đại học ngoài công lập.
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Thực hiện Công văn số 1593/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 22/4/2021 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục an toàn giao
thông cho học sinh, sinh viên; phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp nghỉ lễ
30/04-01/05 năm 2021; Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 19/4/2021 của UBND
thành phố Đà Nẵng về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà
Nẵng năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường
học thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn trong dịp lễ 30/5 và 01/5:
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1. Về tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông
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a) Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 456/KHSGDĐT ngày 19/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai công tác tuyên
truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học và phát động phong trào thi
đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành Giáo dục năm 2021; Công
văn số 893/SGDĐT-CTrTT ngày 30/3/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc
đảm bảo an toàn giao thông cho thanh, thiếu niên.
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b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao
thông, hướng dẫn kĩ năng tham gia giao thông an toàn khi tham gia giao thông
trong các đơn vị, trường học.
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c) Tuyên truyền, vận động cán bộ quản lí, nhà giáo, người lao động và học
sinh, học viên, sinh viên nghiêm túc thực hiện: “Đã uống rượu, bia - không lái
xe”; “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”; “Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi
mô tô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện”; “Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô
tô”; “Mặc áo phao khi đi các phương tiện giao thông đường thủy”. Chấp hành
nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông khi tham gia giao thông
trên các phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy; phòng, tránh tai nạn giao
thông, tai nạn thương tích cho mình và người thân.
d) Thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh hiện tượng học sinh, học
viên, sinh viên đi học bằng xe máy điện, xe mô tô, xe gắn máy không đúng quy
định; kiên quyết xử lí kỉ luật đối với học sinh, học viên, sinh viên vi phạm an
toàn giao thông.
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e) Phối hợp tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh không giao xe mô
tô, xe gắn máy, xe máy điện cho con khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe
theo quy định.
2. Công tác phòng, chống dịch COVID-19
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a) Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy, UBND thành phố và Sở
Giáo dục và Đào tạo về phòng, chống dịch COVID-19.
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b) Tất cả các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố phải sẵn sàng vào
cuộc; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; phối hợp chặt chẽ,
đầy trách nhiệm với các cơ quan chức năng liên quan sẵn sàng vận hành các
phương án và biện pháp ứng phó, phòng chống dịch COVID-19 ở mức độ cao
nhất; sẵn sàng triển khai các hoạt động ngay khi có yêu cầu. Thủ trưởng các đơn
vị, trường học chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu không chuẩn bị sẵn sàng các
phương tiện, vật dụng và các biện pháp phòng, chống dịch khi dịch bùng phát.
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c) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát cán bộ, giáo viên,
giảng viên, nhân viên, học sinh, học viên, sinh viên thực hiện nghiêm ngặt các
biện pháp phòng, chống dịch:
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- Khuyến cáo 5K của Bộ Y tế: luôn đeo khẩu trang tại nơi công cộng; giữ
khoảng cách, hạn chế tiếp xúc, tập trung nơi đông người; thường xuyên sát
khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn; khai báo y tế.
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- Tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo các biện pháp phòng chống
dịch COVID-19 khi tổ chức chào cờ đầu tuần, sinh hoạt dưới cờ, các hoạt động
mít- tinh, kỉ niệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp…
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Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC
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- Như trên;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- UBND thành phố;
- Các Sở: YT, TT&TT; LĐ-TB&XH;
- Ban ATGT thành phố;
- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở;
- Trưởng các phòng Sở;
- Trang TTĐT ngành;
- Lưu: VT, CTrTT. D.

Lê Thị Bích Thuận

