UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2297 /SGDĐT-CTTT

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 12 năm 2019

V/v yêu cầu tăng cường các biện pháp
đảm bảo trật tự ATGT, ANTT trong
dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán
Canh Tý và Lễ hội xuân 2020.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Hiệu trưởng trường THPT và Trường có nhiều cấp học;
- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng NVSP&GDTX tỉnh; Giám
đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện.
Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 10/12/2019 của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2020; Công văn số 5559/BGDĐTGDCTHSSV ngày 10/12/2019 của Bộ GD&ĐT về việc yêu cầu bảo đảm trật tự an
toàn giao thông (ATGT), an ninh trật tự (ANTT) trong dịp tết Dương lịch, Tết
Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân 2020; Các văn bản của tỉnh: Công điện số
15/CĐ-UBND ngày 17/12/2019 về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự
an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội
xuân 2020; Công văn số 8181/UBND-NC ngày 09/12/2019 về việc phòng ngừa,
đấu tranh với tội phạm và tệ nạn đánh bạc; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày
17/12/2019 về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi
phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2020;
Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 17/12/2019 về việc thực hiện đợt cao điểm tấn công
trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý
2020 (Tài liệu đăng trên hệ thống TDOffice và Cổng TTĐT của Sở), Sở GD&ĐT
yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Tổ chức tuyên truyền và yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và
học sinh trong nhà trường ký cam kết không vi phạm các quy định pháp luật về sử
dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, lưu trữ hồ sơ để theo dõi, tăng
cường công tác răn đe, phòng ngừa và xử lý kịp thời, nghiêm khắc các trường hợp
vi phạm.
2. Quán triệt trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh việc tiếp tục thực
hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT; xây dựng văn
hóa giao thông, chấm dứt tình trạng học sinh đi mô tô, xe máy sai quy định; không
hợp đồng xe ô tô đưa đón học sinh vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật phương
tiện, chở quá số người quy định, nhồi nhét học sinh; hưởng ứng thông điệp Năm an
toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”; tiếp tục xây
dựng “Cổng trường ATGT”,…

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo
viên, nhân viên và học sinh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, giữ gìn
nếp sống văn hóa khu dân cư; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện tố
giác tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; không tham gia đánh bạc, tổ chức
đánh bạc; tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng ma túy, mua bán người, mại
dâm và các tệ nạn xã hội khác dưới mọi hình thức.
4. Tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn
thực phẩm trước, trong và sau dịp nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Tăng
cường hưởng ứng các hoạt động nhân ái, chia sẻ trong cộng đồng; tổ chức thăm
hỏi các gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân
dịp Tết Cổ truyền của dân tộc,...
5. Một số lưu ý:
- Trưởng Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố ban hành văn bản chỉ
đạo các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các
nội dung nêu trên.
- Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trước Sở GD&ĐT trong việc chỉ
đạo, kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tình hình chấp hành pháp luật, đảm bảo ATGT,
ANTT trong đơn vị.
- Chế độ báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện về Sở qua địa chỉ Email:
phongcttt@hatinh.edu.vn trước ngày 08/02/2020. Nếu có bất thường xẩy ra trong
thời gian nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, các đơn vị báo
về Sở qua số điện thoại: 0904666533; 0812627979.
Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Vụ CTCTHSSV, BGDĐT (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Ban ATGT tỉnh (b/c);
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- TT Công đoàn GDHT; các TP Sở;
- TDOffice, Cổng TTĐT của Sở;
- Lưu: VT, CTTT.
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