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            Kính gửi:   

- Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện; 

- Trường Tiểu học và THCS Phụng Công; 

- Các Nhóm trẻ, lớp Mẫu giáo độc lập tư thục trong huyện. 

  

Thực hiện công văn số 2083/SGDĐT-CTTT-GDCN ngày 23/11/2020 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường đảm bảo an toàn giao thông học 

đường và triển khai nhiệm vụ bảo đảm TTATGT các tháng cuối năm 2020;  

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục, các nhà trường 

trên địa bàn huyện thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

I. Tăng cường đảm bảo giao thông học đường 

Các đơn vị tiếp tục rà soát và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Sở Giáo 

dục và Đào tạo tại các văn bản đã triển khai đến các đơn vị, cụ thể:  

- Công văn số 232/SGDĐT-CTTT ngày 26/02/2018 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc tuyên truyền không sử dụng dịch vụ xe khách hết hạn sử dụng, 

hết hạn đăng kiểm chở học sinh không bảo đảm an toàn.    

- Công văn số 313/SGDĐT-CTTT ngày 12/3/2018 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc cung cấp thông tin xe khách hết hạn sử dụng, hết hạn đăng kiểm 

tham gia chở học sinh không bảo đảm ATGT.  

- Công văn số 1301/SGDĐT-CTTT-GDCN ngày 13/8/2019 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn cho trẻ em, học 

sinh.  

- Công văn số 1363/SGDĐT-CTTT-GDCN ngày 23/8/2019 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh 

khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô. 

- Công văn số 1778/SGDĐT-CTTT-GDCN ngày 30/9/2020 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc thực hiện quản lý xe vận chuyển học sinh trên địa bàn 

tỉnh.  

Nội dung trọng tâm thực hiện:  

- Tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh toàn trường không sử dụng 

các dịch vụ đưa đón con em mình trên các phương tiện chở khách đã hết hạn sử 

dụng, hết hạn đăng kiểm.  



- Các đơn vị phối hợp với Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hưng Yên để 

được cung cấp thông tin kịp thời các phương tiện đã và đang đưa đón học sinh 

nhằm có giải pháp phòng tránh, bảo đảm tính mạng của học sinh và nhân dân.  

- Thông báo rộng rãi trong đơn vị và cho phụ huynh học sinh biết danh 

sách ô tô chở người theo Công văn số 313/SGDĐT-CTTT ngày 12/3/2018 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cung cấp thông tin xe khách hết hạn sử dụng và 

Công văn số 54/BC-TTĐKXCG ngày 23/02/2018 của Trung tâm đăng kiểm xe 

cơ giới Hưng Yên, địa chỉ trang Web://sogtvt.hungyen.gov.vn để cán bộ giáo 

viên và phụ huynh truy cập tra cứu thông tin.  

- Các cấp học, bậc học thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình giáo 

dục theo quy định; đảm bảo an toàn tuyệt đối trong việc tổ chức các hoạt động 

học tập, trải nghiệm cho học sinh.  

- Tăng cường vai trò trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên trong việc 

chăm sóc, giáo dục học sinh; có giải pháp quản lý hiệu quả, chặt chẽ trong việc 

giao nhận trẻ em, học sinh đầu giờ và cuối giờ học; việc sử dụng dịch vụ xe ô tô 

đưa đón học sinh ở các cơ sở giáo dục phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, đúng quy 

định của pháp luật.  

- Hiệu trưởng (hoặc người đại diện pháp luật của trường) chịu trách nhiệm 

trước pháp luật, gia đình học sinh về toàn bộ hoạt động đưa đón học sinh của 

nhà trường, về sự an toàn của học sinh. Thường xuyên trao đổi thông tin giữa 

nhà trường và gia đình trong việc kiểm tra, giám sát về chất lượng dich vụ, về 

trách nhiệm của giáo viên, nhân viên đưa đón học sinh để kịp thời rút kinh 

nghiệm, điều chỉnh, nhằm đảm bảo an toàn đối với học sinh. Thiết lập kênh 

thông tin tiếp nhận ý kiến phản ảnh của cha mẹ học sinh về chất lượng dịch vụ 

đưa, đón học sinh, kịp thời xử lý và thông báo để cha mẹ học sinh biết, giám sát. 

Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án tổ chức 

giao thông khu vực xung quanh trường học, đặc biệt là khu vực cổng trường, 

đảm bảo tuyệt đối cho học sinh.  

- Thông tin đến hội phụ huynh học sinh hoặc cá nhân phụ huynh học sinh 

chấm dứt ngay việc sử dụng hoặc ký kết hợp đồng thuê phương tiện đưa đón học 

sinh đối với các tổ chức cá nhân có các phương tiện đã hết hạn kiểm định, hết 

niên hạn sử dụng và xe nghi vấn sử dụng biển số không đúng quy định theo 

danh sách gửi kèm Công văn số 151/TTr ngày 24/9/2020 của Sở Giao thông 

Vận tải Hưng Yên.  

- Các nhà trường khi sử dụng phương tiện hoặc ký kết hợp đồng vận 

chuyển đưa đón học sinh phải đảm bảo các yêu cầu về vận chuyển hành khách 

theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của 

Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.  

- Các nhà trường không hợp đồng xe đưa đón học sinh không đảm bảo 

chất lượng, hết hạn sử dụng, hết hạn đăng kiểm.  

II. Triển khai nhiệm vụ bảo đảm TTATGT các tháng cuối năm 2020 

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục 

pháp luật an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa cho học 

sinh tại các văn bản Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo, cụ thể sau:  



- Kế hoạch số 50/PGDĐT-CTTT ngày 12/3/2018 của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo về việc tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường 

học và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.  

- Kế hoạch số 79/KH-PGDĐT ngày 25/4/2020 của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo về triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 

2020. 

- Công văn số 82/PGDĐT-CTTT-GDCN ngày 27/4/2020 của Phòng Giáo 

dục và Đào tạo về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp các ngày nghỉ Lễ.  

- Kế hoạch số 1234/KH-SGDĐT ngày 31/7/2019 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo về tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học và bảo 

đảm trật tự, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021.  

- Công văn số 169/PGDĐT-CTTT-GDCN ngày 07/8/2020 của Phòng 

Giáo dục & Đào tạo về việc bảo đảm TTATGT 6 tháng cuối năm 2020. 

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Phòng Giáo dục & Đào tạo tại các văn 

bản đã triển khai đến các đơn vị tại mục I nêu trên. 

- Triển khai tổ chức thực hiện tăng cường giáo dục kỹ năng tham gia giao 

thông an toàn cho học sinh, nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông, tham 

gia giao thông có văn hóa.  

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về đội 

mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi ngồi trên xe mô tô, xe máy, xe đạp điện tham gia 

giao thông; yêu cầu học sinh nghiêm túc chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm 

đối với người đi xe đạp điện, xe máy điện; phối hợp với các cơ quan chức năng 

có hình thức xử lý vi phạm và thông báo về gia đình để nâng cao ý thức trách 

nhiệm của học sinh, phụ huynh.  

Các nhà trường rà soát lại các công văn nêu trên, nghiêm túc thực hiện để 

bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm tai nạn giao thông trong các 

tháng cuối năm 2020 và nâng cao hiệu quả quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm 

đối với người đi mô tô, xe máy; sử dụng xe đưa đón học sinh bảo đảm an toàn, 

đồng thời báo cáo đầy đủ bằng văn bản về Phòng Giáo dục và Đào tạo 

(Người nhận: Bà Đỗ Thị Tám- Chuyên viên) khi có sự vụ xảy ra mất 

TTATGT gây thiệt hại về tài sản và thương tích đối với cán bộ, giáo viên, 

nhân viên và học sinh của đơn vị./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT phòng GD&ĐT; 

- Lưu: VT, CTTT. 
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