UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 671 /SGDĐT-GDTrH

Bình Định, ngày 16 tháng 4 năm 2020

V/v tăng cường bảo đảm trật tự
An toàn giao thông trong thời gian
thực hiện cách ly toàn xã hội theo
tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày
31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông và trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 2339/UBND-KT ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh Bình
Định về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian thực hiện
cách ly toàn xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ
tướng Chính phủ, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào
tạo các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông và trực
thuộc thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục thực hiện Công văn số 2488/SGDĐT-GDTrH ngày 17/12/2019 của
Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thi hành Luật phòng, chống tác hại của
rượu bia trong các cơ sở giáo dục.
2. Toàn thể cán bộ, viên chức và nhân viên toàn ngành thực hiện nghiêm các
quy định khi tham gia giao thông: “Đã uống rượu, bia- không lái xe”; không phóng
nhanh vượt ẩu; không vượt đèn đỏ; đi đúng phần đường, làn đường; chú ý quan sát
khi qua các nút giao; thực hiện tham gia giao thông an toàn trong thời gian thực hiện
cách ly xã hội là góp phần chiến thắng đại dịch Covid-19.
3. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động công chức, viên chức và nhân
viên tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định và chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh,
đồng thời xác định việc tuân thủ các quy định pháp luật về trật tự ATGT, hiệu lệnh
của người thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT là trách nhiệm của mọi người dân.
4. Nghiêm cấm học sinh tụ tập, tổ chức chạy xe thành đoàn, “lạng lách”, “đánh
võng” gây rối trật tự công cộng.
Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (để th/h);
- Ban ATGT tỉnh (để ph/h);
- Các Phó Giám đốc Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, GDTrH.
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