
ƯBND HUYỆN BÌNH GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIẢO DỤC VẢ ĐẢO TẠO Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số: /UỸ/PGD&ĐT-GDTC&YTTH Bình Giang, ngày 15 tháng 3 năm 2017
V/v tuyên truyền và tồ chức 
ký cam kết thực hiện tiêu chí 

văn hóa giao thông.

Kính gửi: Các trường THCS trong huyện.

Thực hiện Công văn số 235/SGDĐT-CTHSSV&CNTT ngày 14 tháng 3 

năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương về việc tuyên truyền và tồ 

chức ký cam kết thực hiện tiêu chí văn hóa giao thồng, Phòng Giáo dục và Đào 

tạo Bình Giang yêu cầu các trường THCS trong toàn huyện triển khai thực hiện 

như sau:
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung “Tiêu chí văn hóa giao thông 

trong học sinh, thanh thiếu niên” (Theo công văn số  235 của Sở gửi kèm) tới học 

sinh toàn trường.

2. Tồ chức cho học sinh ký cam kết thực hiện tiêu chí văn hóa giao thông 
trong học sinh, thanh thiếu niên. Hoàn thành ký cam kết trong tháng 3/2017.

3. Triển khai các biện pháp phù hợp nhằm đảm bảo học sinh của trường 
thực hiện tốt các nội dung cam kết.

4. Các trường gửi báo cáo về kết quả tổ chức ký cam kết và các biện pháp 

chỉ đạo, áp dụng nhằm đảm bảo học sinh thực hiện tốt tiêu chí văn hóa giao 

thông về Phòng GD&ĐT (Bộ phận Tổng họp- Đ/c Lân) trước ngày 04/4/2017 để 

tổng họp báo cáo Sở. S ỹ s '
Nơi nhộn: KT. TRƯỞNG PHÒNG

- Như kính gửi;
- Lưu VP;
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ƯBND TỈNH HẢI DƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: iSS /SGDĐT-CTHSSV&CNTT Hải Dưcmg, n g à y t h ả n g  3 năm 2017
V/v tuyên truyền và tổ chức 
ký cam kết thực hiện tiêu chí

văn hoá giao thông. •••••;

Ẹimm mậ-.4gầ$ầ. -ÌỊÌíM-r p
Kính gửi: • • "• .

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường THPT, trung tâm GDTX.

ịiịạpiii w  • p ®  ■
Thực hiện Công văn số 32/BATGT-A1 ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Ban 

Ma. toàn giao thông tỉnh về việc tuyên truyền tiêu chí văn hoá giao thông trong học 
sinh, thanh thiếu niên. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào 
tạo huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các trường THCS và yêu cầu các trường THPT, 
trung tâm GDTX thực hiện các nhiệm vụ sau:

***“ 1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung tiêu chí văn hoá*gTao thông trong 
học sinh, thanh thiếu niên (gửi kèm theo công văn này) tớ,i tất cả học sinh.

. 2. Tồ chức cho học sinh ký cam kêt thực hiện tiêu chí văn hoá giao thông 
trong học sinh, thanh thiếu niên. Hoàn thành ký cam kết ừong tháng 3/2017.

3. Nphiên cứu và triển khai áp dụng các biện pháp phù hợp đảm bảo học sinh 
thưc hiên tot các nội dung cam kết.

4. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phô (tập hợp báo cáo 
của các trường THCS), các trường THPT, trung tâm GDTX gửi bản báo về kết quả 
tổ chức ký cam kết thực hiện tiêu chí văn hoá giao thông cùa học sinh và các biện 
pháp áp dụng đảm bảo học sinh thực hiện tốt các nội dung cam kết về Sở Giáo dục 
và Đào tạo qua phòng CTHSSV&CNTT trước ngày 08/4/2017.

Nhận được công văn, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
-  Như trên;
- Ban ATGT tỉnh;
-Lãnhđạo Sở;
- Các phòng, ban Sở;
^Website Sở;
- Lưu: VT, CTHSSV&CNTT, Ni (12b)í r

KT. GIÁM ĐỐC



TIÊU CHÍ VĂN HOÁ GIAO THÔNG 
TRONG HỌC SINH, THANH THIẾU NIÊN

(Kèm theo Công văn sẻiỉữSG D Đ T-C TH SSV & C N TTngàySy /3/2017
cùa Sở Giáo dục và Đào tạo)
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1. Tự giác chấp hành các quy định củạ pháp luật khi tham gia giao thông: 
Chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ (gồm hiệu lệnh của người điều khiển, đèn 
tín hiệu, biển báo giao thông và vạch kè đường); đi đúng phần đường, làn đường 
quy định; phải đội mũ bảo hiềm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe máy điện và 
xe đạp điện. Không đi ngược chiều đường; không sử dụng rượu, bia; không chạy 
quá tốc độ; không tham gia đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

2. Tích cực tuyên truyền, vận động người thân, gia đình, bạn bè tự giác chấp 
hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tôn trọng, nhường nhịn, giúp đỡ người 
bị nạn, người khuyết tật, người già, trẻ em và phụ nữ khĩ tham gia giao thông.
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3. Tuân thủ pháp luật khi bị xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông; 

có thái độ hơp tác, ứng xử văn minh, lịch sự khi xảy ra va chạm hoặc tainạn giao
thpng. Ị c - ị  - s-'ỉ '.-ìKị - - ** ::

4. Thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng khi phát hiện tai nạn và ùn tắc 
giao thông; phối hợp, hỗ ừợ lực lượng chức năng trong công tác sơ cứu, cấp cứu 
nạn nhân giao thông và xử lý các sự cố về trật tự, an toàn giao thông.

5. Phê phán, ngăn chặn và không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật, 
về trật tự an toàn giao thông; phản ảnh, lên án các hành vi tiêu cực đối với người 
thâm gia giao thông và lực lượng thực thi công vụ./.|2^
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