UBND HUYỆN KHOÁI CHÂU
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 431/PGD&ĐT
V/v tăng cường các giải pháp đảm
bảo an toàn cho học sinh khi sử dụng
dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô

Khoái Châu, ngày 28 tháng 8 năm 2019

Kính gửi:
- Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện;
- Trường TH&THCS Chí Tân.
Thực hiện Công văn số 1363 /SGDĐT-CTTT-GDCN ngày 23/8/2019 của
Sở GD&ĐT về việc tăng cường đảm bảo an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch
vụ đưa đón bằng xe ô tô, Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nhà trường thực
hiện các nội dung sau:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông
theo hướng dẫn tại Công văn số 331/PGD&ĐT ngày 21/8/2018 về việc tăng cường
các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho học sinh và Công văn số 333/PGD&ĐT
ngày 23/8/2019 về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về
ATGT trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và đầu năm học mới 2019-2020 .
2. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng và các quy định của pháp
luật về an toàn giao thông cho giáo viên, học sinh; trong đó lưu ý các quy định về
an toàn khi ngồi trên xe ô tô, kỹ thuật thoát hiểm khi gặp sự cố, kỹ năng xử lý tình
huống nguy hiểm khi không có người trợ giúp (cách mở cửa lên/xuống xe; bấm còi
gây sự chú ý cho người xung quanh, phát tín hiệu cấp cứu bằng âm thanh, ánh
sáng, ký hiệu; sử dụng búa phá kính thoát hiểm trên xe...).
3. Với các nhà trường trực tiếp hợp đồng tổ chức đưa học sinh đi học bằng
ô tô, cần:
- Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ có đủ điều kiện kinh doanh vận tải
bằng xe ô tô theo quy định; lái xe phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của nhà nước, có
phẩm chất, đạo đức tốt, giao tiếp, ứng xử văn hóa với học sinh, giáo viên, nhân
viên, cha mẹ học sinh và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về an
toàn giao thông.
- Xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy trình đưa đón học sinh bằng xe ô
tô, trong đó phải có sự thống nhất giữa nhà trường với đơn vị cung cấp dịch vụ và
gia đình học sinh. Khi ký kết hợp đồng vận chuyển giữa nhà trường và đơn vị
kinh doanh vận tải phải xác định rõ yêu cầu, trách nhiệm của các bên liên quan về
an toàn giao thông, bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng cho học sinh. Nhà trường
phải phân công giáo viên hoặc nhân viên có kinh nghiệm đã được bồi dưỡng, tập
huấn kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông tham gia đưa đón học sinh bằng xe
ô tô; chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra danh sách học sinh, đảm bảo trật tự, vệ
sinh và hướng dẫn, nhắc nhở học sinh thực hiện các quy định, kỹ năng an toàn khi
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ngồi trên xe, khi lên, xuống xe ô tô; bàn giao học sinh cho giáo viên chủ nhiệm
lớp; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm Luật giao thông đường
bộ của lái xe. Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm phối hợp quản lý học sinh,
thông báo kịp thời cho gia đình khi học sinh vắng mặt chưa rõ lý do.
- Hiệu trưởng (hoặc người đại diện pháp luật của trường) chịu trách nhiệm
trước pháp luật về toàn bộ hoạt động đưa đón học sinh của nhà trường, về sự an
toàn của học sinh. Thường xuyên trao đổi thông tin giữa nhà trường và gia đình
trong việc kiểm tra, giám sát về chất lượng dich vụ, về trách nhiệm của giáo viên,
nhân viên đưa đón học sinh để kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh, nhằm đảm bảo
an toàn đối với học sinh. Thiết lập kênh thông tin tiếp nhận ý kiến phản ảnh của
cha mẹ học sinh về chất lượng dịch vụ đưa, đón học sinh, kịp thời xử lý và thông
báo để cha mẹ học sinh biết, giám sát. Chủ động phối hợp với chính quyền địa
phương xây dựng phương án tổ chức giao thông khu vực xung quanh trường học,
đặc biệt là khu vực cổng trường, đảm bảo tuyệt đối cho học sinh.
4. Với các đơn vị có phụ huynh tự hợp đồng tổ chức đưa học sinh tới trường
bằng ô tô, các nhà trường cần:
- Tuyên truyền tới phụ huynh học sinh khi tổ chức đưa đón học sinh tới
trường bằng phương tiện ô tô, cần lựa chọn các đơn vị đảm bảo điều kiện theo quy
định của nhà nước; tuyệt đối không sử dụng các xe tự chế, xe ô tô hết niên hạn sử
dụng, không đăng kiểm, không đảm bảo an toàn để đưa đón học sinh.
- Tổ chức cuộc họp giữa nhà trường với phụ huynh học sinh và các chủ xe về
việc tổ chức đưa đón học sinh đến trường (có biên bản làm việc cụ thể). Tuyên
truyền để phụ huynh học sinh, các chủ xe nắm được các nguy cơ có thể xảy ra trên
những phương tiện đưa đón học sinh không đảm bảo an toàn; các quy định về việc
đảm bảo an toàn cho học sinh trước và trong suốt quá trình đưa đón học sinh; ứng
xử văn hóa với học sinh, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và thực hiện
nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông.
- Hỗ trợ phụ huynh học sinh (nếu có nhu cầu) trong việc Hợp đồng tổ chức
đưa đón học sinh đảm bảo theo quy định của pháp luật, trong đó phải xác định rõ
yêu cầu, trách nhiệm của các bên liên quan về an toàn giao thông, bảo vệ sức khỏe,
an toàn tính mạng cho học sinh.
5. Kịp thời phát hiện các phương tiện ô tô không đảm bảo an toàn, xe tự chế
đưa đón học sinh báo cáo UBND xã, thị trấn và các cơ quan chức năng để có biện
pháp xử lý./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
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