UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 985 /SGDĐT-CTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày 17 tháng 8 năm 2018

V/v tăng cường công tác đảm bảo
TTATGT dịp Lễ Quốc khánh 2/9,
khai giảng năm học mới và những
tháng cuối năm 2018.

Kính gửi:
- Trưởng phòng Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 3496/BGDĐT-GDCTHSSV, ngày 15/8/2018 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 110/BATGT-VP, ngày 16/8/2018 của Văn
phòng Ban An toàn giao thông tỉnh về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao
thông trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học 2018 - 2019.
Tiếp nhận Kế hoạch số 40/KH-PC67-Đ2, ngày 07/8/2018 của Phòng Cảnh
sát giao thông đường bộ - Công an tỉnh Đồng Tháp về việc tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật về TTATGT cho học sinh nhân dịp Khai giảng năm học 20182019.
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BATGT, Năm an toàn giao thông 2018 ngày
29 tháng 01 năm 2018 của Ban An toàn giao thông Tỉnh.
Sở Giáo dục và Đào (GDĐT) tạo yêu cầu Trưởng phòng Phòng GDĐT
huyện, thị xã, thành phố (chỉ đạo các đơn vị trực thuộc); Thủ trưởng các đơn vị
trực thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện Kế hoạch số 69/KH-SGDĐT,
ngày 07 tháng 9 năm 2016 của Sở GDĐT về thực hiện phong trào thi đua đảm bảo
trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2016 – 2020.
2. Tuyên truyền và yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực
hiện nghiêm túc việc đội mũ bảo hiểm đạt chất lượng khi tham gia giao thông bằng
xe gắn máy, môtô, xe máy điện, xe đạp điện; đi xe máy điện phải đăng ký biển
kiểm soát; đưa việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông là một tiêu
chí đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh; vận động gia đình, cha mẹ học sinh
trang bị cặp phao, áo phao, dụng cụ nổi cho học sinh thường xuyên đi học bằng
phương tiện thủy.
3. Tổ chức cho học sinh đăng ký đi xe gắn máy, môtô, xe máy điện, xe đạp
điện tới trường (yêu cầu đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật). Đồng
thời có sự phối hợp và đề nghị cha mẹ học sinh không giao xe mô tô, xe gắn máy
cho con em điều khiển tham gia giao thông khi chưa đủ các điều kiện theo qui định
của pháp luật.

4. Tổ chức ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đảm bảo
An toàn giao thông, thực hiện văn hóa giao thông khi tham gia giao thông....trong
cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
5. Riêng các đơn vị trường THPT Lai Vung 3, Thanh Bình 1, Châu Thành 1,
chuyên Nguyễn Quang Diêu hoạt động tuyên truyền sẽ do Phòng Cảnh sát giao
thông đường bộ - Công an tỉnh Đồng Tháp trực tiếp đến tuyên truyền theo lịch cụ
thể:
+ THPT Châu Thành 1, ngày 22/8/2018 (từ 7giờ30 đến 9giờ00)
+ THPT Lai Vung 3, ngày 23/8/2018 (từ 7giờ30 đến 9giờ00)
+ THPT Thanh Bình 1, ngày 24/8/2018 (từ 7giờ30 đến 9giờ00)
+ THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu, ngày 25/8/2018 (từ 7giờ30 đến 9giờ00)
Yêu cầu các đơn vị tổ chức quán triệt và thực hiện tốt nội dung Công văn
này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị
liên hệ Phòng Chính trị, tư tưởng (Email: phongcttt.sodongthap@moet.edu.vn;
điện thoại 0673.875.675) để được hướng dẫn thống nhất ./.
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