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An Giang, ngày 02 tháng 01 năm 2019

V/v phát động Tham gia cuộc thi
“Giao thông học đường” năm học
2018 - 2019.

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Căn cứ công văn số 51/ATGT-VP ngày 26/12/2018 của Ban An toàn Giao thông
tỉnh về việc triển khai cuộc thi “Giao thông học đường” lần thứ IV, năm học 2018 2019;
Nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao
thông cho học sinh phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến Thủ trưởng các
đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Triển khai Công văn số 51/ATGT-VP ngày 26/12/2018 của Ban An toàn Giao
thông tỉnh về triển khai cuộc thi “Giao thông học đường” lần thứ IV, năm học 20182019 (công văn đính kèm)
2. Tạo điều kiện thuận lợi để các em tham cuộc thi bắt đầu từ ngày 07/01/2019
(Đính kèm Kế hoạch số 609/KH-UBATGTQG và Thể lệ cuộc thi). Thông tin chi tiết
xem trên Website của cuộc thi tại địa chỉ: www.giaothonghocduong.com.vn
3. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vấn đề gì chưa rõ, vui lòng liên
hệ về Sở GDĐT (qua phòng Chính trị, tư tưởng điện thoại 02963958979; di động
0919333018 gặp đ/c Trần Công Danh) để được tư vấn thêm.
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị trực thuộc liên quan thực hiện tốt nội dung công
văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban ATGT tỉnh;
- Ban Gám đốc;
- Webiste Sở;
- Lưu: VT, CTTT.
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