
UBND HUYỆN VĂN GIANG  

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 
––––––––––––––––– 

Số: 342/PGD&ĐT-CTTT 

V/v bảo đảm TTATGT tết Dương lịch, Tết 

Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021 

và khảo sát số lượng học sinh đội mũ bảo 

hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe 

đạp điện 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

Văn Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2020 

   

     Kính gửi: 

- Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện; 

- Trường Tiểu học và THCS Phụng Công; 

- Các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trong huyện; 

- Trung tâm GDNN-GDTX huyện Văn Giang. 

 

Thực hiện Công văn số 2136/SGDĐT-CTTT-GDCN ngày 01/12/2020 của 

Sở GD&ĐT Hưng Yên về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) 

Tết Dương Lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021; Phòng Giáo 

dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông triển 

khai một số nội dung sau: 

1.Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo 

viên, nhân viên và học sinh khi tham gia giao thông về nguyên nhân, nguy cơ tai 

nạn giao thông tăng cao trong dịp tết. Có ý thức tự giác nghiêm chỉnh chấp hành 

TTATGT, thực hiện các biện pháp phòng, tránh tai nạn giao thông. Tuyên 

truyền thực hiện các biện pháp hạn chế tai nạn mô tô, xe gắn máy. 

2.Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công Số 332/GDĐT-

CTTT ngày 30/11/2020 của Phòng GDĐT về tăng cường đảm bảo ATGT học 

đường và triển khai nhiệm vụ bảo đảm TTATGT các tháng cuối năm 2020. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Giang yêu cầu các trường Mầm non, 

Tiểu học, THCS trong huyện, trường TH và THCS Phụng Công, các nhóm trẻ, 

lớp mẫu giáo độc lập tư thục, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Văn Giang thực 

hiện nghiêm túc tinh thần công văn./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT 

- Cổng TTĐT phòng GD&ĐT; 

- Lưu: VT, CTTT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 


