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2022

THÔNG BÁO

cuong công tác äm

trong dip

b£o an toàn giao thông, an ninh tr-t tu
nghi Le Quôc khánh 02/9/2022

Thyc hien Công diÇn sô 724/CÐ-TTg ngày 16/8/2022 cça Thç tuóng Chính
phù vê viÇc bào dàm trât tu, an toàn giao thông (ATGT) trong dip nghi Lê QuôOc
khánh 02/9/2022; Công vn só 4023/BGD T-CTHSSV, ngày 23/8/2022 cça BÙ

Giáo duc vàào t¡o vê viÇc tng cuong công tác bào m
tr-t tsr ATGT trong dip
dên
nghi Le Quóe khánh 02/9 và "Tháng cao iÃm ATGT cho hÍc sinh
truong", Ban Giám hiÇu Nhàtruong thông báo triên khai mÙt sô nÙi dung nhu sau:
1. Doi voi các don v/
To chéc cho viên chúc, sî quan, nguroi lao Ùng cça don vË minh cam

sinh viên

kêt thsrc

-

hiÇn nghiêm túc Lu-t Giao thông duong bÙ, ¡c biÇt thuc hiÇn nghiêm quy dinh *"Da
uông ruou, bia không lái xe", "Không së dång diÇn tho¡i khi lái xe"; "ÐÙi mü bào
-

hiêm d¡t chuân khi di mô tô, xe máy, xe dap diÇn": "Thät dây an toàn khi ngoi tren

xe ô to"; tuân thç quy tãc giao thông; phòng ngira tai nan duÝng dèo dôc, trën nhimg
cung duong miên núi có nguy co cao xày ra tai nan giao thông duong bÙ, duròng

ngang qua duong st, drong thçy nÙi dja.
- Truoc khi nghi L 2/9 tt các thiêt bË iÇn,
an toàn phòng chông bão và cháy no..

nuóc phòng làm viÇc ê àm

bào

- Có trách nhiÇm thông tin báo cáo kip thoi các truong hop viên chúc, sï quan,

nguroi lao Ùng cça don vË minh vi ph¡m hoe tai n¡n vê ATGT và gii báo cáo kêt
quà to chéc triên khai ot nghi L¿vào ngày 05/9/2022 (qua phòng TCCB&TT).
voi phòng Tô chrc
2.
Day m¡nh tuyên truyên, phð biên pháp lu-t ATGT, huóng dân k nng

Doi

cán bÙ và Truyên thông

tham

gia giao thông an toàn trên các phuong tiÇn truyên thông cua Truong.
- Day manh công tác nm

diên biên tinh hinh trên m¡ng xä hÙi, nhât là các vân

de liên quan dên an ninh chính tri, trt

tir an toàn x hÙi trong dip 02/9.

- Tông hop các truong hop viên chéc, s+ quan, nguoi lao Ùng

vi pham quy

dinh vê an toàn giao thông.
- Tông hop kêt quå sau ký nghi LE 02/9 de tham muu cho Ban Giám hiÇu báo

cáo BÙ Giáo dåc vá Dåo t¡o.
3. Doi vói Phòng Quän lý dào tao và Công tác sinh viên

Long ghép phô biên, tuyên truyên, giáo duc pháp lu-t qua tuân sinh ho¡t công
dân dâu nm

hÍc 2022-2023 dé sinh viên thrc nghiêm Luât Giao thông duong bÙ;

dinh
quy
"a
uông
rugu,
bia
- không lái xe"; "Không str dung diÇn thogi khi lái xe";
Doi mk bão hiém d¡t chuân khi di mô tô, xe máy, xe dp diÇn"; "Thât dây an toàn
khi ngoitrên xe oto", tuân thù quy tåc giao thông; phong ngira tai n¡n duòng èo
doc, trên nhïng cung duong miên núi có nguy co cao xáy ra tai nan giao thong

duong bÙ, duong ngang qua duong st, duong thçy nÙi dËa.

Phôi hop vói Ban chú nhiÇm cho sinh viên thuc hiÇn

cam kêt viÇc châp hành
các quy tc giao thông khi diÁu khiên phuong tiÇn giao thông; tô chúc cho sinh viên
ve nghi dip Lê 02/9 và trà
phép dúng thoi gian.
Cu viên chéc làm dâu môi theo dõi các ho¡t dông cça sinh viên
trong thoi
gian nghi Lê 02/9 dê nm bt thông tin báo giäi quyêt, khc phåc kip thÝi các vå
viÇc phát sinh, báo cáo cu thê cho Ban Giám hiÇu.
Phôi hãp vói Ban Chú nhiÇm sinh viên; Ban Quän lý luu hÍc sinh có biÇn
pháp quàn lý các sinh viên ß l¡i Truong thyc hiÇn ây du dúng các quy Ënh cça
-

-

-

Nhà truomg.
Phôi hop vói Ban chù nhiÇm sinh viên, Ban Quan lý luu hÍc sinh l-p danh
-

sách các sinh viên ß lai ký túc xá trong dip nghi Lë 02/9, có biÇn pháp quân ly cac
sinh viên, lu hÍc sinh thåc hiÇn ây dç dúng các
quy dËnh cça Nhà truong.
4. Doi vói Phòng Quän trË Thiêt
bË
-

Có kê ho¡ch cu thê äm

bào công tác an ninh trât tu, công tác phòng
chay no; kiém soát ch·t chë nguòi ra vào truong trong dip nghi Lë 02/9.
-

chông

Phoi hop vói chính quyên dja phuong bào däm tr-t tyr ATGT khu vuc công

truong.
5. Dôi vói Trung tâm Giáo dåc quôc phòng và an ninh
Có kê hoach triên khai nhiÇm vu chuyên môn và dàm bào viÇc tråc on v/ theo
quy dinh dôi vÛi cõng tác quõc phòng vå an ninh.

6. Dê nghË oàn

thanh niên

To

ho¡t dÙng thanh ni¿n tinh nguyÇn, thanh niên xung kich tham gia
chúc
các
ho trg vêgiao thông trong dËp dón tiêp HSSV mÛi nh-p hÍc êtránh gây ùn tc t¡i
các dâu môi giao thông trên dËa bàn.
7. De nghË Công doàn
Truong
Phoi hop vói các don v/ dây m¡nh vic tuyên truyên, giáo dåc kién théc và
ky
nng tham gia giao thông an toàn; v-n Ùng viên chúc, oàn viên, nguòi lao Ùng
tham
khánh 02/9 ý
hoat
dóng
trong
ngh+a.
Nhân duoc Thông báo này, dê nghË các on v/ nghiêm túc tô chúc, triên khai
thuc hiÇn. Trong quá trinh thrc hiÇn, có phát sinh, báo cáo trrc tiêp ông Huóng
Xuán Nguyên Phó HiÇu truong, sô diÇn tho¡i 0948762589 dê giäi
quyêt././t

gia các

dip nghi Le Quôc

-

Nui nhan:

DU, HDT, BGH;
-

Các don vi:

- Luu VT.
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