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KẾ HOẠCH 

Bảo đảm trật tự, ATGT, ANTT trong dịp Tết Dƣơng lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 

và Lễ hội xuân năm 2023 của Trƣờng Đại học Hạ Long 

 

 

Thực hiện Công điện số 1714/CĐ-TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về “Bảo đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương 

lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023”; văn bản số 6711/BGDĐT 

– GDCTHSSV ngày 21/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; văn bản số 

6266/UBND-GT1 ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc “Bảo 

đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý 

Mão và Lễ hội xuân 2023”, Trường Đại học Hạ Long xây dựng kế hoạch thực 

hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

-  Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, giảng viên, nhân viên và học 

sinh, sinh viên toàn trường về tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn giao 

thông, an ninh trật tự bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. 

- Nâng cao nhận thức và hành vi khi tham gia giao thông đường bộ, đảm 

bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự vào dịp nghỉ tết Tết Dương lịch, Tết 

Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân năm 2023. 

- Việc tuyên truyền, triển khai thực hiện cần được tổ chức một cách đồng 

bộ, tránh hình thức; nghiêm túc kiểm điểm các trường hợp tập thể, cá nhân vi 

phạm các quy định của đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự. 

 II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

1. Đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 

- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ; Nghị định 

của Chính phủ, Chỉ thị, Thông tư của Bộ Công an về xử lý người vi phạm Luật 

giao thông đường bộ thông qua các buổi sinh hoạt đơn vị, lớp và qua hệ thống 

truyền thông của Trường. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 288/KH-ĐHHL ngày 

07/3/2022 của Trường Đại học Hạ Long về việc “Triển khai công tác tuyên 

truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2022”. 

- Quán triệt cán bộ, giảng viên, HSSV thực hiện nghiêm các nội dung sau: 

+ "Đã uống rượu, bia - không lái xe"; 
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+ Không phóng nhanh, vượt ẩu; 

 

 

 + Không chở quá số người quy định;

 + Không sử dụng điện thoại khi lái xe;

 + Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện;

 + Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô;

 + Dừng xe quan sát an toàn khi qua đường ngang đường sắt;

 2.  Đối  với  công  tác  bảo  đảm  an  ninh  trật  tự,  phòng  chống  tội  phạm

 - Tập  trung  tăng  cường  triển  khai  các  biện  pháp  nhằm  đảm  bảo  an  ninh, 

trật tự, an toàn trường học trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 

và Lễ hội xuân năm 2023.

 - Quán  triệt  cán  bộ,  giảng  viên,  HSSV  không  vi  phạm  các  quy  định  về 

cấm tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo 

nổ; không tham gia các hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá ….

 - Tổ chức cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên ký cam 

kết chấp hành pháp luật.

 - Tăng cường công tác phối hợp với lực lượng công an trong đảm bảo tình 

hình an ninh, trật tự tại đơn vị. 

 3. Tổ chức ký cam kết

 - Tổ  chức  cho cán bộ,  giảng viên,  HSSV  ký  cam  kết không vi phạm  các 

quy  định về  ATGT,  ANTT đặc biệt trong  dịp  Tết  Dương lịch, Tết  Nguyên đán 

Quý Mão và Lễ hội xuân 2023.

 - Thời  gian  hoàn  thành  việc  ký  cam  kết:  Hoàn  thành  trước  ngày 

31/12/2022. 

 + Khối HSSV: nộp bản cam kết theo đơn vị lớp về phòng Công tác Chính 

trị, Quản lý và Hỗ trợ sinh viên. 

 +  Khối  cán  bộ,  giảng  viên,  nhân  viên:  nộp  bản  cam  kết  theo  đơn  vị  về 

phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế

 (Có biểu mẫu kèm theo)

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Công tác Chính trị, Quản lý và Hỗ trợ sinh viên 

 - Chủ trì, phối hợp với các khoa tổ chức triển khai kế hoạch.

 - Phối  hợp  với  các  đơn  vị  trong  và  ngoài  nhà  trường  triển  khai  các  hoạt 
động tuyên truyền đảm bảo ANGT, ANTT trong nhà trường.
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- Là đầu mối tổng hợp, báo cáo các cơ quan chủ quản theo chức năng, 

nhiệm vụ của phòng. 

- Tổng hợp các trường hợp HSSV vi phạm quy định về ATGT, ANTT đề 

xuất hình thức xử lý kỷ luật phù hợp. 

2. Các đơn vị thuộc Trƣờng 

- Chịu trách nhiệm quản lý, quán triệt viên chức, lao động và HSSV thuộc 

đơn vị quản lý thực hiện tốt các quy định về bảo đảm ATGT, ANTT. 

- Tổ chức thực hiện việc ký cam kết theo quy định. 

3. Đoàn Thanh niên  

- Chỉ đạo Câu lạc bộ truyền thông tuyên truyền rộng rãi các quy định về 

đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự thường xuyên, liên tục hàng tuần. 

 - Chỉ đạo các chi đoàn chủ động, sáng tạo trong việc phổ biến kế hoạch 

này tới từng đoàn viên trong các chi đoàn. 

- Chỉ đạo Câu lạc bộ sinh viên 5 tốt lựa chọn những sinh viên tích cực 

tham gia các hoạt động đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự làm cơ sở để 

công nhận danh hiệu sinh viên 5 tốt. 

4. Trung tâm Thông tin Thƣ viện và Giao lƣu văn hóa Việt –Nhật 

- Phối hợp với các đơn vị trong việc truyền tải các nội dung và hình thức 

tuyên truyền trên bảng điện tử, website, mạng xã hội. 

- Chủ động hỗ trợ về trang thiết bị, ý tưởng truyền thông để các hoạt động 

giáo dục ATGT, ANTT đến với HSSV nhanh nhất, tốt nhất. 

 Trên đây là Kế hoạch Đảm bảo trật tự, ATGT, ANTT trong dịp Tết 

Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân năm 2023 của Trường 

Đại học Hạ Long. Các đơn vị căn cứ nhiệm vụ triển khai thực hiện kế hoạch, 

trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về Ban Giám hiệu (qua 

Phòng CTSV) để kịp thời giải quyết. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c) 

- Vụ GDCTHSSV (b/c); 

- Các đơn vị (t/h) 

- Lưu: VT, CTSV. 

  

KT. HIỆU TRƢỞNG 

PHÓ HIỆU TRƢỞNG 
 

 
 

                   Phan Thị Huệ 
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BIỂU MẪU CAM KẾT 

(Kèm theo Kế hoạch số 1822/KH-ĐHHL ngày k26/12/2022 của Trường Đại học Hạ Long 

 

 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG 

ĐƠN VỊ ………………. 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Quảng Ninh, ngày      tháng 12 năm 2022 

 

 

BẢN CAM KẾT 

 

 Sau khi nghe phổ biến, thông báo những nội dung cơ bản quy định quản 

lý, sử dụng vũ khí, ,vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; Luật an toàn giao thông 

đường bộ, đường sắt; Luật cư trú; Luật phòng, chống ma túy. 

 Đại diện (đơn vị)…………………………………..xin cam kết thực hiện 

nghiêm túc một số nội dung sau: 

 1. Chấp hành nghiêm các quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ, pháo, đốt và thả “đèn trời”.Không tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua, 

bán, nhập khẩu, sản xuất trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ, pháo. Không đốt pháo hoa, pháo nổ trái phép dưới mọi hình thức. 

 2. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý cư trú, 

chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khai báo tạm trú, thường trú, 

lưu trú, tạm vắng. 

 3. Cam kết thực hiện nghiêm các quy định của Luật giao thông đường bộ, 

đường sắt. 

 4. Không sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, chứa chấp, sử dụng và 

sử dụng trái phép các chất ma túy. 

 5. Không đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức. 

 Nếu vi phạm các nội dung đã cam kết, tôi (em) hoàn toàn chịu mọi hình 

thức kỷ luật của nhà trường và trước pháp luật. 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG (HSSV) KÝ CAM KẾT 

  

STT 

 

Họ và tên ngƣời cam kết 

 

Ký cam kết 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

1 
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 …….  

 

 

 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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