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V.v chỉ đạo giải quyết tình trạng ùn tắc giao
thông tại các cổng trường học

Kính gửi:

- Công an thành phố;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố;
- UBND các xã, phường.

Trong thời gian gần đây, qua phản ánh của người dân và kiểm tra thực tế
tại một số vị trí trên địa bàn thành phố thường xuyên xảy ra tình trạng ách tắc
giao thông, đặc biệt là trước và sau giờ tan học tại các cổng trường trên địa bàn
thành phố, các ngã ba, ngã tư,.. Để đảm bảo phân luồng giao thông, tránh ùn tắc,
bảo đảm trật tự an toàn giao thông, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị triển
khai chỉ đạo ngay các nội dung sau:
1. Công an thành phố chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông của đơn vị
phối hợp với UBND các xã, phường, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường
học trên địa bàn thành phố triển khai hiệu quả Chương trình “Cổng trường an
toàn giao thông”, phân luồng giao thông tại các cổng trường trước và sau giờ tan
học (đặc biệt là các ngày trời mưa); tuyên truyền trực quan, trực tiếp, truyên
truyền qua các hội thi giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao
nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, văn hóa
giao thông và các kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho trẻ em.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố và các trường học trực thuộc Sở
Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện phối hợp với Công an thành phố,
UBND các xã, phường có kế hoạch cụ thể để đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tại các cổng trường học trước và sau giờ tan học.
3. UBND các xã, phường phối hợp với Công an thành phố, Phòng Giáo
dục và Đào tạo thành phố cử lực lượng tham gia phân luồng giao thông tại các
cổng trường trước và sau giờ tan học.
Yêu cầu trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường
khẩn trương triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- CT, các PCT;
- CPVP;
- TTVHTT&TT;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên
Tỉnh Vĩnh Phúc

Thiều Chí Huỳnh

