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Số: 3664 /SGDĐT-CTrTT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 12 năm 2021

V/v thực hiện Công văn số
7550/UBND-BATGT ngày
09/11/2021 của UBND thành phố
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Kính gửi:
- Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện;
- Các trường, trung tâm trực thuộc Sở.
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Thực hiện Công văn 7550/UBND-BATGT ngày 09/11/2021 của UBND
thành phố về việc triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 271/TB-VPCP
ngày 21/10/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng
thường trực Chính phủ, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị, trường học
thực hiện một số nội dung sau:
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1. Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp
luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông, kĩ năng phòng tránh tai nạn, kĩ
năng điều khiển phương tiện tham gia giao thông an toàn, hậu quả của tai nạn
giao thông.
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2. Phối hợp, tham gia cùng các ngành chức năng của địa phương trong
việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về tiêu chí văn hóa giao thông
đường bộ; tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia
sử dụng xe buýt công cộng; ngăn chặn tình trạng học sinh chưa đủ tuổi theo quy
định điều khiển xe môtô, xe gắn máy.
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3. Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung hoạt động 3, 4 của Kế hoạch số
2617/KH-SGDĐT ngày 07/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai
công tác giáo dục an toàn giao thông cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông
năm học 2021-2022.
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Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị, trường học tổ chức triển
khai thực hiện./.
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