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HƯỚNG DẪN
Về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên
trong dịp nghỉ hè và kỳ thi THPT cấp quốc gia năm 2018
Thực hiện công văn số 1534/SGDĐT-CTrTT ngày 28/05/2018 của Sở Giáo
dục và Đào tạo về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh , sinh viên
trong dịp nghỉ hè và kỳ thi THPT cấp quốc gia năm 2018, Phòng Giáo dục và Đào
tạo yêu cầu các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thực hiện các nội dung
sau:
1. Thực hiện nghiêm túc công văn số 1534/SGDĐT-CTrTT ngày 28/05/2018
của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học
sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè và kỳ thi THPT cấp quốc gia năm 2018 (công văn
đính kèm).
2. Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tăng cường tuyên truyền
về ATGT, kỹ năng về phòng tránh tai nạn đuối nước trên bản tin, trang Website của
trường....
3. Các trường có đặt địa điểm thi THPT cấp quốc gia năm 2018 thực hiện
các nội dung sau:
- Các trường THCS Lý Thường Kiệt, THCS Tây Sơn, THCS Trần Hưng
Đạo, THCS Trưng Vương, THCS Nguyễn Huệ chủ động phối hợp với chính quyền
địa phương, cơ quan công an có kế hoạch cụ thể để đảm bảo trật tự ATGT, chống
ùn tắc tại các điểm thi THPT cấp quốc gia năm 2018, phối hợp với Đoàn phường tổ
chức tham gia hỗ trợ và ATGT.
Nhận được công văn này, Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường
mầm non, tiểu học, trung học cơ sở triển khai thực hiện và báo cáo về tổ THCS qua
trang trao đổi nội bộ (ông Lâm Khắc Hiếu - chuyên viên nhận) trước ngày
22/8/2018./.
Nơi nhận:
- Các trường MN, TH, THCS;
- Các tổ công tác Phòng GDĐT;
- Lưu: VT, THCS (a.Hieu).
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