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BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện Chỉ thị 05/CT-UBND của UBND tỉnh 
về tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông 

học đường 6 tháng đầu năm 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 tỉnh Bình Thuận báo cáo kết quả thực hiện 
và triển khai nội dung các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong viên 
chức, người lao động và học sinh, sinh viên 6 tháng đầu năm 2016 như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM 
TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016  

- Trường đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và phối hợp các tổ chức đoàn 
thể triển khai các hoạt động liên quan đến việc đảm bảo an toàn giao thông.  

+ Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên tiếp tục theo dõi việc chấp hành 
Luật giao thông đường bộ đối với học sinh, sinh viên sau khi các em ký cam kết 
đầu năm học. 

+ Công đoàn cơ sở Trường có công văn số 05/CV-CĐCS, ngày 
18/01/2016 về việc phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn Luật 
Giao thông đường bộ, ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông đến toàn thể viên 
chức, người lao động (VC, NLĐ). Đồng thời tổ chức ký cam kết gương mẫu 
chấp hành tốt các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2016. 

+ Đoàn Trường xác định việc tuyên truyền, chấp hành nghiêm túc Luật 
giao thông đường bộ là nhiệm vụ bắt buộc của đoàn viên, thanh niên, vì vậy đã 
phối hợp với Đoàn thanh niên phòng Cảnh sát giao thông công an Tỉnh xây 
dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức tuyên truyền, các cuộc thi lái xe an toàn, chỉ đạo 
Ban chấp hành các Chi đoàn trực thuộc tuyên truyền Luật giao thông đường bộ 
trong các buổi sinh hoạt Chi đoàn, sinh hoạt tập thể của Đoàn. 
 - Tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 05/CT-UBND của UBND tỉnh bằng nhiều 
hình thức đa dạng, phong phú như tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của 
trường, các băng rôn, biểu ngữ, các buổi sinh hoạt tập thể, sinh hoạt chủ nhiệm, 
sinh hoạt Chi đoàn… 

 - Xem việc chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự về an toàn giao thông 
là một trong những tiêu chí xét thi đua, khen thưởng hàng năm của VC, NLĐ và 
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đánh giá rèn luyện đối với HSSV theo định kỳ; chỉ đạo xử lý nghiêm những 
trường hợp VC, NLĐ và HSSV vi phạm Luật giao thông đường bộ (nếu có). 

- Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông 
của VC, NLĐ và HSSV thông qua tổ Thanh niên làm theo lời Bác (nay là tổ Ký 
túc xá an toàn - bảo vệ tài sản nhà trường), Ban cán sự lớp, giáo viên chủ nhiệm, 
qua đó tuyên dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong việc tham gia 
đảm bảo an toàn giao thông.  

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH AN TOÀN GIAO THÔNG HỌC 
ĐƯỜNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 

Công tác bảo đảm an toàn giao thông học đường 6 tháng đầu năm 2016 
được Cấp ủy Chi bộ, Ban giám hiệu Trường xác định là một trong những nhiệm 
vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng hàng năm của VC, NLĐ.  

Do đó, từ đầu năm 2016 đến nay, các đơn vị thuộc Trường, các tổ chức 
đoàn thể bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như: lồng ghép 
tuyên truyền vào chào cờ sáng thứ hai tuần đầu tiên của tháng, treo các băng rôn, 
khẩu hiệu tuyên truyền an toàn giao thông, xây dựng chủ đề tuyên truyền hàng 
tháng về Luật Giao thông đường bộ, văn hóa khi tham gia giao thông để Giáo 
viên chủ nhiệm các lớp tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chủ nhiệm. Qua 
đó, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, ứng xử văn hóa khi 
tham gia giao thông của VC, NLĐ và HSSV.  

1. Ưu điểm 

- Nhìn chung, tình hình chấp hành an toàn giao thông học đường được 
thực hiện tốt. 

- Việc tuyên truyền, giáo dục và thường xuyên giám sát việc chấp hành 
pháp luật về an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2016 đã góp phần nâng cao 
nhận thức, ý thức trách nhiệm, văn hóa khi tham gia giao thông của VC, NLĐ và 
HSSV Trường. 

- Nội dung tuyên truyền, giáo dục cụ thể, rõ ràng, hình thức đa dạng, trực 
quan, sinh động giúp HSSV dễ tiếp thu và thực hiện tốt.  

- Cổng trường không có hiện tượng HSSV tụ tập gây ùn tắc, mất trật tự 
giao thông. 

 2. Tồn tại 

 - Khi tham gia giao thông trên đường, vẫn còn một vài trường hợp HSSV 
đi hàng hai, hàng ba, vừa đi, vừa nói chuyện. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

- Qua việc chỉ đạo thực hiện, giám sát chặt chẽ, nhìn chung VC, NLĐ và 
HSSV Trường chấp hành nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ, nâng cao ý 
thức, văn hóa khi tham gia giao thông. Thông qua các hình thức tuyên truyền 
phong phú, đa dạng, trực quan, sinh động đã phổ biến Luật Giao thông đường bộ 
sâu rộng đến toàn thể VC, NLĐ và HSSV.  
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- Theo số liệu thống kê của Trường từ ngày 01/01/2016 đến thời điểm báo 
cáo không có VC, NLĐ và HSSV vi phạm Luật giao thông đường bộ, không để 
xảy ra tai nạn giao thông được các cơ quan chức năng thông báo về Trường. 

IV. KIẾN NGHỊ 

Các cơ quan chức năng thường xuyên phối hợp với Trường tổ chức Hội 
thi về An toàn giao thông cho HSSV các Trường đóng chân trên địa bàn thành 
phố Phan Thiết nhằm tạo điều kiện cho HSSV các Trường giao lưu, học hỏi, tạo 
sân chơi lành mạnh cho HSSV và tạo sự lan tỏa rộng khắp trong việc chấp hành 
Luật Giao thông đường bộ trong HSSV cũng như toàn xã hội. 

V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016 

 - Tiếp tục triển khai các văn bản về an toàn giao thông học đường của Uỷ 
ban nhân dân Tỉnh, Ban an toàn giao thông tỉnh và Sở Giáo dục & Đào tạo. 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến Luật giao thông đường 
bộ bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng đến toàn thể VC, NLĐ và HSSV, 
đặc biệt là HSSV khóa mới. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Luật Giao thông 
đường bộ của VC, NLĐ và HSSV, đặc biệt là trong dịp Lễ lớn, Tết nguyên đán 
2016. 

- Tổ chức cho HSSV ký cam kết không vi phạm pháp luật trong năm học 
2016 - 2017. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn 
giao thông học đường 6 tháng đầu năm 2016, Trường báo cáo Sở giáo dục & 
Đào tạo biết./. 

 
Nơi nhận: 
- SGD&ĐT (b/c); 
- Hiệu trưởng (b/c); 
- PHT Ích (p/h); 
- Lưu: VT, CTHSSV. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 

Đỗ Thị Mỹ Hạnh 
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