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UBND TỈNH PHÚ YÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN

Số: 41 /KH-ĐHPY

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

Phú Yên, ngày 10 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Năm An toàn giao thông 2020

Căn cứ Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh Phú
Yên về Năm An toàn giao thông 2020, Trường Đại học Phú Yên xây dựng Kế hoạch
triển khai thực hiện Năm An toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia
không lái xe” trong toàn thể viên chức, giảng viên (VCGV) và sinh viên, học viên
(SVHV) toàn trường với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nâng cao nhận thức và ý thức của VCGV, 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 tiện giao thông.

2. Yêu cầu
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.

II. CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM
1. Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về

trật tự an toàn giao thông; xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện.
2. Tổ chức tuyên truyền tại các buổi họp giao ban, họp hội đồng, sinh hoạt

lớp, sinh hoạt chi đoàn, Tuần sinh hoạt công dân HSSV; tuyên truyền qua các hoạt
động ngoại khoá; đăng tải trên website, bảng tin, phát thanh của nhà trường.

3. 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.

4. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 17 tháng 12 năm
2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác
hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành giáo dục.

5. 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; khi đi đò, phà qua sông phải
mặc áo phao và tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông;
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6. 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.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Phòng Hành chính – Quản trị
Tham mưu Ban Giám hiệu Kế hoạch triển khai thực hiện Năm An toàn giao

thông 2020 của Nhà trường; triển khai việc tuyên truyền trong toàn thể VCGV nhà
trường.

2. Phòng Công tác HSSV
Triển khai thực hiện việc tuyên truyền Năm An toàn giao thông 2020 trong

sinh viên, nâng cao ý thức của SV trong việc đảm bảo an toàn khi tham gia giao
thông.

3. Các Khoa quản lý sinh viên
Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch Năm An toàn giao

thông 2020 đến sinh viên thuộc các khoa quản lý.
4. Phòng Thanh tra
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch

Năm An toàn giao thông 2020 trong các đơn vị, đoàn thể Nhà trường.
5. Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên
Cụ thể hóa kế hoạch Năm An toàn giao thông 2020 trong các tiêu chí thi đua

của Đoàn – Hội. Tổ chức tuyên truyền trên các kênh của truyền thông của Đoàn –
Hội nhằm phổ biển Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2020 của nhà trường.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Phú Yên;
- PA 03 - Công an Tỉnh;
- Hiệu trưởng các Phó HT;
- Các đơn vị, đoàn thể trực thuộc;
- Bộ phận quản trị website;
- Lưu: VT, HCQT.
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(Đã ký)
TS. Nguyễn Định




