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THÔNG BÁO
Về việc triển khai các nội dung tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn
trong thời gian tới
Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trong
khu vực và trên thế giới, bên cạnh đó thời gian qua, trên địa bàn Hà Tĩnh nói riêng và
cả nước nói chung liên tiếp xảy ra các vụ việc học sinh vi phạm tai nạn giao thông,
đuối nước, … gây hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, nhằm chủ động ngăn ngừa, phòng
chống có hiệu quả các hiện tượng vi phạm pháp luật về phòng chống dịch Covid-19,
An toàn giao thông (ATGT), tai nạn đuối nước và bạo lực học đường, nhất là trong
dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5, Ban Giám hiệu nhà trường thông báo cho toàn thể cán bộ,
giáo viên và học sinh quan tâm thực hiện một số nội dung sau:
1. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19,
cụ thể:
- Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi
công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, trên đường đến trường và từ
trường về nhà.
- Tuyệt đối không đưa tin sai lệch về dịch bệnh, gây tâm lý hoang mang trong
cộng đồng.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về hạn chế tham gia các hoạt động tụ tập
đông người theo quy định.
2. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về ATGT. Tuyệt đối
không điều khiển mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, khi chưa có giấy phép lái xe.
3. Chấp hành nghiêm túc các quy định về đảm bảo an toàn khi đi tắm, đi bơi và
tham gia các phương tiện giao thông đường thủy.
4. Nghiêm cấm các hành vi gây rối, đánh nhau, xúc phạm thân thể người khác
dưới mọi hình thức.
5. Để đảm bảo an toàn cơ sở vật chất, yêu cầu các lớp phân công học sinh tiến
hành buộc chặt cửa sổ, đóng cửa chính, tắt hết tất cả các thiết bị điện trước khi ra về
sau các buổi học, riêng buổi học cuối cùng trước khi nghỉ lễ phải bàn giao lại cho bảo
vệ nhà trường trước khi ra về.
Trên đây là một số thông báo về việc tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn
trong thời gian tới của trường THPT Mai Thúc Loan yêu cầu các tổ chức, cá nhân và
các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng
mắc hoặc sự việc phát sinh phải liên lạc với Ban Giám hiệu để xin ý kiến chỉ đạo giải
quyết.
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