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THÔNG BÁO 
Về việc thực hiện tốt quy định đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn  

khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện 
 

Thực hiện Công văn số 661/UBND-NC ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh 
Bình Thuận về việc đầy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 
thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe mô tô, xe gắn 
máy, xe đạp điện, Trường thông báo đến toàn thể viên chức, người lao động và học 
sinh, sinh viên đang công tác và học tập tại Trường được biết các nội dung sau đây: 

1. Gương mẫu, tự giác chấp hành tốt các quy định về đội mũ bảo hiểm khi 
ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện khi tham gia giao thông (kể cả trường 
hợp chở trẻ em từ 06 tuổi trở lên đều phải đội mũ bảo hiểm theo quy định). 

2. Trường hợp viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên nếu vi phạm 
việc chấp hành đội mũ bảo hiểm bắt buộc và bị cơ quan chức năng xử phạt, gửi 
thông báo về Trường về nội dung này thì sẽ bị xử lý như sau:  

- Đối với viên chức, người lao động: Phê bình trước toàn Trường và đánh 
giá xếp loại kết quả lao động ở mức “Không xếp loại” ở tháng vi phạm; 

- Đối với học sinh, sinh viên: Phê bình trước toàn Trường và xử lý theo 
khoản 2, Điều 18 quy chế công tác học sinh, sinh viên (ban hành kèm theo Quyết 
định số 584/QĐ-TCĐN ngày 07/12/2017). 

3. Trưởng, Phụ trách các đơn vị có trách nhiệm triển khai, quán triệt nội 
dung thông báo này đến viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình. 

4. Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên chủ trì, phối hợp với giáo viên chủ 
nhiệm các lớp tuyên truyền nội dung thông báo này đến học sinh, sinh viên đang 
học tập tại Trường.  

Trên đây là thông báo về việc thực hiện tốt quy định đội mũ bảo hiểm đúng 
quy chuẩn khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; đề nghị các cá nhân và đơn vị 
có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.    

Nơi nhận:  
- BGH (b/c); 
- Trưởng các đơn vị; 
- Mạng nội bộ; 
- Lưu: VT, TCTH (Nhung). 

                          HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

                         Nguyễn Thanh Tâm 
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