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UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:2059/SGDĐT-GDTrH

Gia Lai, ngày 02 tháng 11 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện Đề án tuyên truyền An toàn
giao thông trên các phương tiện thông tin
đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở
giai đoạn 2020-2025

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các trung tâm GDNN-GDTX.
Thực hiện Kế hoạch số 2123/KH-UBND ngày 19/10/2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc thực hiện Đề án tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện
thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh
Gia Lai (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các phòng GDĐT (chỉ đạo các đơn vị
trực thuộc Phòng), các đơn vị trực thuộc Sở, các trung tâm GDNN-GDTX triển khai
thực hiện các nội dung của Kế hoạch (gửi đính kèm), trong đó chú trọng:
1. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Phấn đấu 100% học sinh, sinh viên (HSSV)
được giáo dục pháp luật về an toàn giao thông (ATGT); 100% HSSV được tuyên
truyền hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn.
2. Nội dung tuyên truyền:
- Chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ATGT trên các
lĩnh vực đường bộ, đường thủy, tuyên truyền phòng chống tác hại của rượu, bia; “Đã
uống rượu, bia – Không lái xe”.
- Cách ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông cho HSSV; đấu tranh lên án các
hành vi vi phạm trật tự ATGT.
- Đẩy mạnh tuyên truyền về quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi tham gia
giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy; thắt dây an toàn khi đi xe ô tô.
3. Hình thức tuyên truyền: Lồng ghép việc phổ biến pháp luật về ATGT cho
HSSV thông qua các hoạt động trải nghiệm, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, website,
phát thanh nội bộ, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật giao thông.
Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện. Nếu có vướng mắc, liên hệ
về Sở qua Phòng Giáo dục Trung học, điện thoại: 02693.821.650./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Thông tin và Truyền thông (phối hợp);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Lưu VT, GDTrH.
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