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UBND TỈNH PHÚ YÊN
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Số: 179 /KH-ĐHPY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Yên, ngày 07 tháng 5 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông

trong nhà trường

Căn cứ Công văn số 2229/UBND-NC ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh Phú Yên về
việc tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; Kế
hoạch số 41/KH-ĐHPY ngày 10/02/2020 của Trường Đại học Phú Yên về triển khai thực
hiện Năm An toàn giao thông 2020, nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo đảm rật tự an
toàn giao thông góp phần thực hiện đạt mục tiêu Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2020
của nhà trường, Trường Đại học Phú Yên ban hành Kế hoạch tăng cường các biện pháp
bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong viên chức, giảng viên (VCGV), sinh
viên, học viên (SVHV) nhà trường với các nội dung sau:

1. Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư

Trung ương Đảng (Khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo
đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”;
Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm
TTATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 – 2021; Kế hoạch số 25/KH-UBND
ngày 30/01/2020 về triển khai Năm An toàn giao thông 2020 trên địa bàn tỉnh với chủ đề
“đã uống rượu, bia không lái xe”; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của
Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ,
đường sắt; Kế hoạch số 41/KH-ĐHPY ngày 10/02/2020 của Trường Đại học Phú Yên về
triển khai thực hiện Năm An toàn giao thông 2020 trong Nhà trường.

- Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng chống tác hại của rượu bia; “Đã
uống rượu, bia – Không lái xe”, “Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện” và
“Thắt dây an toàn khi đi ô tô”, “Không sử dụng điện thoại khi lái xe” khi điều khiển
phương tiện tham gia giao thông;

- Nghiêm cấm VCGV, SVHV uống rượu, bia vào các buổi trưa trong các ngày làm
việc và trong giờ làm việc, tuyệt đối không lái xe khi đã uống rượu bia. Nhà trường xử lý
nghiêm các trường hợp VCGV, SVHV vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
trong Năm An toàn giao thông 2020.

2. Tổ chức thực hiện
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, các đơn vị,

đoàn thể trong trường trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo
đảm trật tự an toàn giao thông trong năm 2020.

- Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, đoàn thể trong nhà trường để thực hiện
hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật TTATGT. Nâng cao nhận
thức và ý thức của VCGV, sinh viên, học viên SVHV về chấp hành pháp luật trật tự an
toàn giao thông, nhất là các quy định pháp luật về nồng độ cồn khi điều khiển phương
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tiện giao thông. Tạo thái độ, ý thức chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự ATGT, phòng,
tránh tai nạn ô tô, xe gắn máy trong VCGV và SVHV.

- Giao Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường cụ thể hóa Kế hoạch tăng cường
các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông của nhà trường thành các tiêu chí thi đua
cụ thể của Đoàn – Hội. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền có hiệu quả qua các hoạt
động ngoại khoá; đăng tải trên website, bảng tin, phát thanh và các kênh truyền thông của
Đoàn – Hội.

Hiệu trưởng đề nghị Trưởng các đơn vị, đoàn thể triển khai thực hiện các nội dung
của Kế hoạch này đến toàn thể VCGV và SVHV đồng thời theo dõi, nhắc nhở việc thực
hiện nghiêm túc, hiệu quả./.

Nơi nhận:
- Hiệu trưởng các Phó HT;
- Các đơn vị, đoàn thể trực thuộc;
- Bộ phận quản trị website;
- Lưu: VT, HCQT.
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