UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 312/SGDĐT-GDTrH

Gia Lai, ngày 23 tháng 02 năm 2021
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V/v phát động phong trào thi đua
bảo đảm TTATGT trong ngành
Giáo dục năm 2021

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở.
Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-BGDĐT ngày 03/02/2021 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
trong ngành Giáo dục năm 2021 (Kế hoạch số 92/KH-BGDĐT).
Tiếp theo Kế hoạch số 97/KH-SGDĐT ngày 19/01/2021 của Sở Giáo dục và
Đào tạo về việc triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong
trường học năm 2021 (Kế hoạch số 97/KH-SGDĐT). Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)
đề nghị các phòng GDĐT, các trường phổ thông trực thuộc Sở triển khai thực hiện một
số nội dung sau:
- Xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua bảo đảm
trật tự, an toàn giao thông năm 2021.
- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng và
xử lý kỷ luật nghiêm các trường hợp vi phạm. Tổ chức tổng kết và bình xét khen
thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua về công tác
bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2021.
Yêu cầu và nội dung phong trào thi đua: Các nhà trường tham khảo Kế hoạch
số 92/KH-BGDĐT và Kế hoạch số 97/KH-SGDĐT (gửi đính kèm Công văn này) để
triển khai phù hợp với điều kiện thực tế ở của đơn vị.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện
nếu có vướng mắc, liên hệ về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học, điện thoại:
02693 821 650) để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (b/c);
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrH.
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