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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày

28 tháng 4 năm 2020

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện công văn số 425/UBND-KTN ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh

An Giang về việc tăng cường đảm bảo TTATGT Lễ 30/4 và 01/5/2020, Sở Giáo
dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung như sau:
1. Tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, học
viên thực hiện nghiêm túc Luật giao thông đường bộ, các quy định về an toàn
giao thông để nâng cao nhận thức, nhất là phòng tránh tai nạn mô tô, xe gắn máy
và không lái xe khi đã uống rượu, bia, không lái xe vượt quá tốc độ, đội mũ bảo
hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; khuyến khích sử dụng phượng
tiện giao thông công cộng… Trong đó, tập trung tuyên truyền Luật Phòng, chống
tác hại rượu, bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ
và Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường
thực hiện Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia và các chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ tại Công văn số 437/TTg-CN ngày 15/4/2020 về việc triển khai nhiệm
vụ bảo đảm TTATGT quý II năm 2020.
2. Phổ biến, tập huấn về các tình huống dễ xảy ra tai nạn giao thông và các
kỹ năng, biện pháp phòng tránh; mặc áo phao đúng quy định khi đi đò;
3. Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, thủ trưởng các đơn vị xây dựng
kế hoạch triển khai, thực hiện nghiêm túc nhằm đảm bảo tốt trật tự ATGT và báo
cáo kết quả tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong dịp Lễ 30/4 và
01/5/2020 về phòng Chính trị, tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo hạn cuối vào
ngày 02/5/ 2020 để tổng hợp báo cáo về trên.
Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung công văn này./.
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