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V/v tuyên truyền pháp luật về trật tự an
toàn giao thông năm 2022

Kính gửi: Các đơn vị trường học trực thuộc
Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 28/02/2022 của Ủy ban nhân
dân huyện về việc tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2022
trên địa bàn huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường
triển khai như sau:
- Tăng cường quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền về pháp luật về trật tự an
toàn giao thông và văn hóa giao thông cho toàn thể cán bộ, giáo viên, người lao
động và học sinh, đặc biệt là việc thực hiện nghiêm túc những quy định mới của
Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ về quy định xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; Nghị
định 123/2021 ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của
các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông
đường bộ, đường sắt, hàng không dân dụng; nhất là các quy định xử phạt về
nồng độ cồn và các quy định liên quan đến an toàn giao thông trong Luật Phòng,
chống tác hại của rượu bia để cán bộ, giáo viên và học sinh nghiêm chỉnh chấp
hành; tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên và học sinh “Đã uống rượu, bia không lái xe”, ủng hộ lực lượng Công an làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn
giao thông, lên án các hành vi chống đối người thi hành công vụ.
- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác
tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tăng cường tuyên
truyền các quy định về đảm bảo an toàn trong giao thông đường bộ, đặc biệt là
quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy và xe đạp
điện, xe máy điện; thông qua các em học sinh để tuyên truyền, nhắc nhở các bậc
phụ huynh nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ.
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả tài liệu giảng dạy và các hoạt
động ngoại khóa về an toàn giao thông.
- Nâng cao hiệu quả mô hình "Cổng trường an toàn, văn minh".
Yêu cầu Hiệu trưởng các trường triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HC.
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