UBND TP. CẦN THƠ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1845/SGDĐT-CTTT

Cần Thơ, ngày 17 tháng 7 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai Chỉ thị 08/CTUBND về việc tăng cường các giải
pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao
thông năm 2019 trên địa bàn
thành phố Cần Thơ

Kính gửi:
- Phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện;
- Các cơ sở giáo dục trực thuộc.
Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự,
an toàn giao thông năm 2019 trên địa bàn thành phố Cần Thơ,
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện,
các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện các nội dung sau:
1. Nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức an toàn giao thông, phổ biến
“Văn hóa giao thông” trong trường học.
2. Tăng cường công tác phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các
giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở khu vực trước cổng trường học,
không để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trong giờ
cao điểm.
3. Tập trung đổi mới, đa dạng hóa hình thức giáo dục pháp luật về an toàn
giao thông ở các cấp học về việc chấp hành các quy định pháp luật về trật tự, an
toàn giao thông; tuyên truyền, vận động phụ huynh tuyệt đối không để con, em
chưa đủ tuổi dự sát hạch cấp giấy phép lái xe điều khiển mô tô có dung tích xilanh từ 50 cm3 trở lên đi học.
4. Báo cáo kịp thời các vụ việc nghiêm trọng về Sở Giáo dục và Đào tạo
qua Phòng Chính trị, tư tưởng, Email:phongcttt.socantho@moet.edu.vn, điện
thoại: 02923.734.765, di động: 0939.733.458 (gặp ông Nguyễn Hữu Nhân).
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nội dung
nêu trên./.
(Đính kèm: Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng CM thuộc Sở;
- Lưu: VT, CTTT.
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