UBND HUYỆN LỘC NINH
PHÒNG GIẮO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

s ố : đ y /PGDĐT

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lộc Ninh, ngày 14 tháng 01 năm 2019

V/v Thực hiện công văn sổ:98/SGDĐT-CTTT
N gàyl0/01/2019 cùa Sở Giáo dục và Đào tạo
tinh Bình Phước V/v bảo đảm trật tự, an toàn
giao thông trong Tết Dương lịch, Tết Nguyên
đáng Kỷ hợi và lễ hội xuân năm 2019.

Kính gửi: Các Trường trực thuộc trong huyện.
Thực hiện công văn số. 98/SGDĐT-CTTT Ngày 10/01/2019 của Sở Giáo dục
và Đào tạo tỉnh Bình Phước V/v bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong Tết
Dương lịch, Tết Nguyên đáng Kỷ hợi và lễ hội xuân năm 2019;
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường trực thuộc thực hiện nghiêm
túc các nội dung sau:
1. Nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể về tăng cường công tác tuyên truyền,
phổ biến, giáo dục ý thức tham gia giao thông, pháp luật vê bảo đảm trật tự, an
toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa cho học sinh, sinh viên trong dịp Tet
Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội xuân 2019.
2. Quán triệt trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên thực hiện
nghiêm việc không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao
thông, thực hiện nghiêm quy định về việc đội mũ bảo hiểm và tuân thủ các quy tắc
an toàn giao thông.
3. Nhà trường tổ chức ký cam kết với cha mẹ học sinh về việc tăng cường
tuyên truyền, giáo dục kiến thức tham gia giao thông cho học sinh; không giao mô
tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe và cam kết đội mũ bảo
hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông; tuyên
truyền, giáo dục cho học sinh khi điều khiển “phương tiện xe hai bánh chạy bằng
điện” phải đội mũ bảo hiểm.
Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực
hiện nghiCm túc và báo cáo kết quả gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày
10/02/2019 và gửi qua địa chỉ mail: ngoctho 1958@yahoo.com để tổng hộp báo cáo
Sở GD&ĐT./.
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Như trên;
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