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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 7/2016 

  
 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 7/2016 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. 

- Từ ngày 26/6/2016 đến hết ngày 04/7/2016 Đoàn viên thanh niên Trường 

Cao đẳng nghề đảm bảo an toàn khi tham gia lưu thông đến điểm tiếp sức thi tốt 

nghiệp THPT Quốc gia 2016.  

- Ngày 13/7/2016 học sinh sinh viên Trường Cao đẳng nghề đảm bảo an 

toàn khi tham gia lưu thông tham gia tuyên truyền lưu động chương trình Hành 

trình đỏ. 

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. 

III. CHUYỂN BIẾN VỀ NHẬN THỨC 

- Trong tháng 7/2016, 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 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. 
 

  

KT.HIỆU TRƯỞNG 

             PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Đỗ Thị Mỹ Hạnh 
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