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UBND TỈNH  ĐỒNG NAI 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ  

KHU VỰC LONG THÀNH -NHƠN TRẠCH 
 

Số:    133 /TCĐN-LXÔTÔ 
V/v thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường  

  ngành Giao thông vận tải năm 2013. 

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

 
 

Đồng Nai, ngày 17 tháng 12  năm  2012 

 
 

Kính gởi: Các đơn vị thuộc Trường CĐN khu vực Long  Thành - Nhơn Trạch. 
                                      

            Ngày 05/12 /2012, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai có văn bản số 5510/KH - 
SGTVT về kế hoạch Bảo vệ môi trường  năm 2013 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 
            Để thực hiện tốt nội dung văn bản trên, Trường CĐN khu vực Long  Thành - Nhơn 
Trạch đề nghị các đơn vị liên quan, đơn vị trực thuộc và giáo viên thực hiện đầy đủ các nội 
dung như sau:  
I. Đối với công tác đào tạo: 
    1. Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Bộ ngành, UBND tỉnh về bảo vệ môi trường trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai, triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý môi trường 
trong hoạt động giao thông vận tải, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành trong việc 
bảo vệ môi trường. 
   2. Không sử dụng xe tập lái, phương tiện giao thông của Trường dưới mọi hình thức để làm 
việc khác không phục vụ đào tạo như chuyên trở trở vật liệu, khí thải gây ô nhiễm môi trường. 
  3.  Tổ Bộ môn lái xe chủ trì tổ chức việc thực hiện việc kiểm tra và đưa xe đi kiểm tra chất 
lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe tập lái, phương tiện giao thông theo 
quy định theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. 
  4. Tổ Bộ môn và giáo viên quản lý xe thực hiện công tác báo cáo định kỳ hàng tháng và đột 
xuất (mẫu đính kèm) về tình hình thực hiện kiểm tra xe tập lái và đưa xe tập lái về Trường 
kiểm tra định kỳ 3 tháng 1 lần hoặc đột xuất. Trong trường hợp xe tập lái bị va quẹt hoặc vi 
phạm quy định bảo vệ môi trường thì giáo viên được giao phụ trách quản lý xe đó phải làm 
báo cáo giải trình với Ban giám hiệu. 
II. Đối với công tác tuyên truyền, thực hiện Bảo vệ môi trường: 
   1. Phòng TCHC  tuyên truyền cho CB, VC, GV nâng cao ý thức trong việc thực thi pháp luật 
bảo vệ môi trường trong hoạt động Giao thông vận tải. 
   2. Phòng CTHS-SV kết hợp Đoàn TN tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra học sinh, sinh viên 
về công tác thực thi pháp luật bảo vệ môi trường trong hoạt đông Giao thông vận tải./. 

Nơi nhận: 
- BGH (chỉ đạo); 
- Sở GTVT (b/c); 
- Các Phòng, Ban, Khoa, TBM; 
- Lưu VT, Tổ bộ môn LX, website. 
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