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BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện Chỉ thị 05/CT-UBND của UBND Tỉnh về 

tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông 
học đường tháng 3/2016 

  
 Căn cứ Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 28/02/2014 của UBND tỉnh Bình 

Thuận về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông học đường 

và thực hiện Công văn số 408/SGD&ĐT ngày 13/3/2014 của Sở Giáo dục & 

Đào tạo về việc triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông 

học đường. 

 Nay, Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận báo cáo kết quả triển khai thực 

hiện trong tháng 02/2016 như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

- Tiếp tục thực hiện Công văn số 32/CTHSSV ngày 14/05/2014 về việc tiếp 

tục nhắc nhở HSSV chấp hành luật giao thông đường bộ. 

- Tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự và chấp hành tốt an toàn giao thông 

cho Đoàn viên thanh niên trường tham gia cắm trại 26/3 vào ngày 19 và 

20/3/2016. 

- Tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự và chấp hành tốt an toàn giao thông 

cho Đoàn viên thanh niên trường tham gia ra quân ngày thứ 7 tình nguyện tại 

phường Phú Tài 12/3/2016. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

- Qua học tập, sinh hoạt, giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở HSSV chấp hành 

luật giao thông đường bộ, 100% HSSV nhận thức được an toàn giao thông bao 

gồm việc chấp hành luật giao thông, có ý thức khi tham gia giao thông, cư xử 

phù hợp khi lưu thông trên các phương tiện giao thông. 

- 20 đoàn viên, thanh niên tham gia Lễ ra quân Tháng Thanh niên tại huyện 

Đức Linh ngày 27 và 28/02/2016 đảm bảo an ninh trật tự và chấp hành tốt an 

toàn giao thông . 

- Trong đợt cắm trại ngày 19/3 – 20/3 nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập 

Đoàn 26/3/2016, Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên phối hợp với Đoàn thanh 

niên và Giáo viên chủ nhiệm các lớp giám sát chặt chẽ tình hình tham gia giao 

thông của các đoàn viên thanh niên tham gia hội trại; tuyên truyền sâu rộng 



trong đoàn viên, học sinh, sinh viên không được sử dụng rượu bia, chất kích 

thích khi tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, hạn chế 

việc lưu thông bằng xe máy bằng cách tổ chức đi xe buýt từ trường đến điểm 

cắm trại, chỉ cho phép mỗi trại có 1 xe máy để phục vụ công tác hậu cần. Vì vậy, 

đến nay chưa ghi nhận được trường hợp vi phạm giao thông nào.  

III. CHUYỂN BIẾN VỀ NHẬN THỨC 

- Trong tháng 3/2016, HSSV thực hiện tốt các quy định về an toàn giao 

thông như đi đúng phần đường, làn đường, các quy tắc tránh, vượt và dừng, thực 

hiện nghiêm túc về đội mũ bảo hiểm, kể cả HSSV đi xe đạp điện, chấp hành tín 

hiệu đèn giao thông, các quy định về giấy phép lái xe, tiêu chuẩn an toàn kỹ 

thuật phương tiện. 

- Tính đến nay chưa ghi nhận trường hợp HSSV nào vi phạm luật an toàn 

giao thông đường bộ được các cơ quan chức năng gửi văn bản về Trường. 

Trên đây là tình hình thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND, Trường Cao đẳng 

nghề tỉnh Bình Thuận báo cáo Sở GD&ĐT được biết. 

 
 

Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT (b/c); 

- Lưu: VT, CTHSSV. 

 

  

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tâm 
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