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V/v tuyên tnyn hQc sinh, sinh viên
chap hành nghiém các quy djnh
cüapháp1utvantoàn1nxnghc
và phông chong djch bnh Covid-19

Kinh gui:
- Cong an huyn;
- PhOng Giáo diic và Dào tto huyn Hoa Liz;
- Hiu tru&ng các trung TI-IPT;
Trung tam giáo diic nghê nghip và giáo
diic thtr&ng xuyên huyn Hoa Lu;
- U ban nhân dan các xä thi trân.
Dê dam bão ai' nrnh trt tir và an toàn cho h9c sinh, h9c viên buc vào näm
hçc mói 2021-2022 trong tInh hInh dch bnh Covid- 19 dang diên biên phirc tap;
chü dng phOng ngüa hành vi vi phm pháp 1ut, tai nan giao thông dáng tiéc có
the xãy ra. Ban chi dao PCTP, TNXI-1 vâ XDPT toàn dan báo v ANTQ huyn dê
nghj Cong an huyn, PhOng Giáo ditc và dào tao huyn Hoa Liz; Hiu truing các
tri.r&ng THPT; Trung tam giáo diic nghê nghip và giáo diic thtrmg xuyên huyn
Hoa Liz; UBND các xã, thj trân quan tam chi dao, phôi hçip thirc hin mt so ni
dung sau:
1.Chü tjch UBND các xä, thj trãn phôi hçip vi Cong an huyn, Phông Giáo
diic và dào tao huyn hi.ràng dan, nhäc nhâ can b, cong chüc, viên chic, h9c
sinh, h9c viên chap hành nghiêm các quy djnh ye phông, chông djch bnh Covid19. Chü dng phát hin ngu?ii có biêu hin nghi mac, hoc nguôi tir vüng djch
không khai báo y te, khai báo y t không trung thirc, thông báo ngay den chInh
quyên dja phucrng, cosâ y tê, hrc hrqng Cong an, Ban giám hiu nhà trumg dê
có bin pháp xu 1, kiêm soát djch theo dung quy djnh.
2. Cong an huyn phôi hqp vâi các don vj trizing h9c day manh cong tác
tuyên truyên dê hc sinh, hçc viên phông nguza djch bnh và tác dng xâu tr các
thông tin xâu, dc trên internet và mng xâ hi. Không chia sé, phát tan các thông
tin chiza duçic kiêm chimg; các thông tin mang tinh bao lirc, xüi gi1Tc, kich dng,
du d, lôi keo vao cac hoat dông tal, té nan xã hôi nhu bao luc hoc dixing, tu tap
uông rirqu, dánh bac, bó h9c, chi game, to chuc, cô vu dna xe trái phép, su d%ing
ma tug; không tang tr&, su diing vu khI, 4t 1iu nO, cong cii ho trçl và pháo no;
tham gia các hi nhóm, hoat dng ton giáo trái phép và các hoat dng 1ch chuân
khác (co bài tuyên truyên kern theo).
Tiep tic triên khai thirc hin Chi thj sO 04/2014/CT-UBND ngày
18/11/2014 cüa UBNID tinh Ninh BInh ye xây drng phong trào "An toãn trung
h9c"; thtring xuyên to chuc dánh giá, rut kinh nghim, phát hin nhUng mô hInh,
din hInh tiên tiên dê dng viên khen thizing và nhân rng trong cong tác quãn 1
giáo diic hyc sinh, hçc viên.

3. Tháng 9 là tháng an toàn giao thông, "Tháng cao diem hçc sinh, sinh
viên den trithng", Phông Giáo diic và dào tao, Hiu tru&ng các trithng THPT. . .càn
cu1r tInh hInh ci the cüa dn vj mInh chi dao cong tác phôi hçp gliia nhà tri.thng,
Hi phiu huynh hçc sinh va 1irc hrcmg Cong an huyn, xã, thj trân trong quãn l,
giáo dc, nãng cao thu1rc chap hành lu.t Giao thông ththng b cho hçc sinh;
thithng xuyén phôi hçp quân 1, nãm tInh hInh, yêu cau h9c sinh k cam kêt chap
hãnh các quy dinh ye su1r diing các phiiong tin giao thông, tham gia giao thông;
có hinh thilrc giáo diic, kiêm diem dôi vâi h9c sinh vi
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