
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:              /SGDĐT-GDTrHQLCL 

V/v bảo đảm trật tự an toàn giao thông  
sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và  

thời gian tiếp theo 

          Đắk Nông, ngày 

 

 

 Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Trung tâm GDNN - GDTX các huyện; 

- Trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký. 

Thực hiện Công văn số 769/UBND-KTN ngày 19 tháng 02 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông ngày 

cuối đợt nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và thời gian tiếp theo, Sở Giáo dục 

và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau: 

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an 

toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn và kiến thức 

phòng, chống dịch Covid-19 khi tham gia giao thông cho toàn thể cán bộ, giáo 

viên, nhân viên và học sinh. 

Quán triệt trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện 

nghiêm các quy định: “Đã uống rượu, bia - không lái xe”, đội mũ bảo hiểm đạt 

chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; không sử dụng điện thoại khi lái xe; 

không phóng nhanh, vượt ẩu, chuyển hướng bất ngờ; không chở quá số người 

quy định; rửa tay đúng cách và mang khẩu trang khi tham gia giao thông...;  

Tăng cường sự phối hợp với công an các huyện, thành phố trên địa bàn 

trong công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn học sinh thực hiện 

những quy định của pháp luật về an toàn giao thông, an ninh trật tự để các em 

học sinh hiểu và chấp hành đúng, không để xảy ra những vi phạm đáng tiếc.  

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên (để thực hiện); 

- Giám đốc (để báo cáo); 

- PGĐ Phan Thanh Hải (để chỉ đạo); 

- Lưu: VT, GDTrH-QLCL. 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 Phan Thanh Hải 

 


		KienDN
	2021-02-22T16:51:58+0700
	Sign


		KienDN
	2021-02-23T09:47:11+0700
	Sign


		Văn thư
	2021-02-23T10:30:51+0700
	Test


		Văn thư
	2021-02-23T10:30:52+0700
	Test


		Văn thư
	2021-02-23T10:31:00+0700
	Test




