
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ 

Số:  360 /TB- THPT CNN 
V/v tăng cường công tác an ninh trật tự, an toàn 
giao thông trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 
Nhâm Dần năm 2022 

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022  

 
Kính gửi: -  Các tập thể lớp 10, 11, 12;   

- Giáo viên chủ nhiệm các lớp 10, 11, 12; 
                             .    -  Các bậc phụ huynh học sinh trong toàn trường.   

 
Căn cứ công văn số 893/SGDĐT-CTTT ngày 24/12/2021 về việc tăng cường 

công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ, Tết Nguyên đán Nhâm 
Dần 2022; căn cứ kế hoạch số 97/KH-ĐHNN ngày 24/01/2022 về đảm bảo an ninh, trật 
tự và phòng, chống cháy nổ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.  

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ đề nghị các em học sinh trong toàn trường 
thực hiện theo các yêu cầu sau:  

1. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền trong công tác phòng, 
chống dịch COVID-19; có biện pháp giữ gìn sức khỏe, không tụ tập đông người, không 
tham gia gây rối trật tự công cộng.  

2. Chấp hành nghiêm túc các quy định về trật tự an toàn giao thông, đội mũ bảo 
hiểm khi tham gia giao thông; không tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, không 
chơi cờ, bạc và các tệ nạn xã hội, những diễn biến xấu có nguy cơ làm mất ổn định an 
ninh, trật tự, an toàn trong và ngoài Nhà trường.  

3. Nâng cao cảnh giác và tự phòng ngừa về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 
về các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội như 
tài chính, ngân hàng, bất động sản, dự án đầu tư, môi giới việc làm, học tập lao động tại 
nước ngoài, kinh doanh đa cấp, thương mại điện tử, tiền ảo, ...đặc biệt là lừa đảo trên 
không gian mạng qua tin nhắn “rác”, tin nhắn trúng thưởng; những âm mưu, thủ đoạn 
hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.  

4. Chấp hành nghiêm túc quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh 
môi trường trong Nhà trường; các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng pháo và 
các chất gây nổ khác; không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo, thuốc nổ, 
phát tán tài liệu, thông tin có nội dung xấu.  

5. Thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, quy tắc ứng xử trong Nhà trường và 
nơi công cộng; thực hiện nghiêm túc quy định về uống rượu, bia, vui chơi đón Tết lành 
mạnh. Chuẩn bị sẵn sàng cho việc học tập trực tiếp tại Trường sau kỳ nghỉ Tết khi có 
thông báo mới.  

Nhà trường đề nghị các em học sinh thực hiện nghiêm túc những nội dung trên. 
Kính đề nghị các giáo viên chủ nhiệm các lớp phối hợp với hội cha mẹ học sinh quán 
triệt đầy đủ các nội dung trên, và báo cáo kịp thời những vụ việc (nếu có) về Nhà trường 
qua địa chỉ email: dophuonganh.cnn@gmail.com; info@flss.edu.vn.  
Nơi nhận:  

- BGH Trường ĐHNN (để b/c);  
- GVCN các lớp (để p/h);  
- Học sinh toàn trường (để t/h); 
- Hội cha mẹ học sinh (để p/h);  
- Lưu: VP.  
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