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V/v bảo đảm an ninh trật tự, trật tự ATGT
trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán
Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS thành phố
Thực hiện Công văn số 1579/SGDĐT-CTTT ngày 16/12/2020 của Sở GD&ĐT
về việc bảo đảm an ninh trật tự, trật tự ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên
đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021, Phòng GD&ĐT đề nghị các đơn vị thực hiện một
số nhiệm vụ, cụ thể như sau:
1. Tăng cường quán triệt và chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày
22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010
của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống
tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 11CT/TU ngày 26/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường bảo đảm trật tự
an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt các Chương trình phòng, chống tội
phạm, phòng, chống ma túy, phòng chống mua bán người; đảm bảo bảo ANTT trước,
trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
và tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm
kỳ 2021-2026. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009
của Chính phủ và Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về
quản lý, sử dụng pháo (có hiệu lực từ ngày 11/01/2020); đảm bảo an ninh, trật tự và
xử lý các sai phạm về sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ trái phép; tăng
cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phòng, chống cháy, nổ;
nhắc nhở cán bộ (CB), giáo viên (GV), nhân viên (NV), học sinh (HS) thực hiện
nghiêm túc nội quy, pháp luật về TTATGT khi tham gia các lễ hội ở các địa phương.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các cuộc họp, các giờ chào cờ,
sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn, Đội, Hội, loa phát thanh... nhằm nâng cao ý thức trách
nhiệm của CB, GV, NV, HS trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm (trộm cắp, cướp
giật, lừa đảo, xâm hại trẻ em, ma túy...), phòng, chống dịch Covid-19, góp phần giữ
vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và tiến tới bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
3. Phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành chức năng, phụ huynh nắm
bắt tình hình, quản lý HS; chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về
chính trị, tư tưởng, tác hại của thuốc lá điện tử; không để HS sử dụng, tàng trữ, mua
bán thuốc lá điện tử. Tuyên truyền, vận động CB, GV, NV, HS tích cực tham gia
phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là phòng, chống tội phạm “tín dụng
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đen”, tội phạm ma túy và tệ nạn cờ bạc, mại dâm, HIV/AIDS; phòng, chống xâm hại
trẻ em.
4. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT, giáo dục ý
thức tham gia giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa cho CB, GV, NV,
HS trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021.
- Quán triệt CB, GV, NV, HS thực hiện nghiêm “Đã uống rượu, bia-không lái xe”;
không phóng nhanh, vượt ẩu; không chở quá số người quy định; không sử dụng điện
thoại khi lái xe; đội mũ bảo bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; thắt
dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô; dừng xe quan sát an toàn khi qua đường ngang đường
sắt; mặc áo phao đúng quy định khi tham gia giao thông đường thủy; rửa tay đúng cách
và mang khẩu trang khi ra khỏi nhà... Vận động HS sử dụng phương tiện giao thông công
cộng đi lại trong dịp nghỉ Tết và dự Lễ hội Xuân.
- Nhà trường tổ chức ký cam kết với cha mẹ HS về việc tăng cường tuyên truyền,
giáo dục kiến thức tham gia giao thông cho HS, không giao xe máy cho HS khi chưa có
giấy phép lái xe và cam kết đội mũ bảo hiểm cho HS khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn
máy tham gia giao thông; tuyên truyền, giáo dục cho HS khi điều khiển “phương tiện
xe hai bánh chạy bằng điện” phải đội mũ bảo hiểm; quy định cụ thể việc xử lý kỷ luật
phù hợp đối với những trường hợp vi phạm để răn đe, giáo dục HS và thông báo cho tất
cả các bậc cha mẹ học sinh biết để cùng phối hợp quản lý, giáo dục HS.
5. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan công an trong việc
phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm vi phạm
pháp luật thường xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán; thực hiện các phương án bảo đảm
ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Nguyên đán Tân Sửu. Yêu cầu lực lượng bảo vệ
tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, không để các đối tượng vào nhà
trường trộm cắp, xâm hại trẻ em, học sinh...
6. Khi xảy ra các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến ANTT, an toàn trường học,
tai nạn giao thông (làm chết hoặc làm bị thương từ 01 người trở lên), các trường phải
báo cáo ngay những thông tin ban đầu bằng điện thoại về Phòng GD&ĐT, sau đó báo
cáo bằng văn bản (chậm nhất sau 01 ngày). Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm
về việc báo cáo các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến ANTT, an toàn trường học, tai
nạn giao thông trước Trưởng phòng GD&ĐT.
Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc; báo cáo kết quả thực
hiện về Phòng GD&ĐT (qua Email: ntmai.bg@bacgiang.edu.vn) trước ngày
18/02/2021./.
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