UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 812 /SGDĐT-GDTrH

Gia Lai, ngày 14 tháng 5 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường công tác bảo đảm
an toàn giao thông cho học sinh

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các trung tâm GDNN-GDTX.
Căn cứ Công văn số 161/UBATGTQG ngày 06/5/2020 của Ủy ban An toàn
giao thông quốc gia về việc bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh đến trường;
Thực hiện Công văn số 1022/UBND-NC ngày 12/5/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một
số nội dung sau:
1. Tiếp tục thực hiện các nội dung của Kế hoạch số 247/KH-SGDĐT ngày
14/02/2020 của Sở GDĐT về Kế hoạch năm An toàn giao thông 2020 phù hợp
với thực tế của đơn vị.
2. Các trường học phối hợp với Ban Đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên
nhắc nhở, giáo dục con em tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm
khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, không chở quá số người quy định; không điều
khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có Giấy phép lái xe; hiệu
trưởng các trường kiên quyết xử lý kỷ luật đối với học sinh, sinh viên điều khiển
xe mô tô, xe gắn máy không có Giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi.
Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực
hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học,
điện thoại 02693.821.650) để kịp thời giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC Sở Giáo dục và
Đào tạo
Tỉnh Gia Lai
14.05.2020
15:04:38 +07:00

Nguyễn Văn Long

