
 

 

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:         /SGDĐT-GDTrH 

V/v tổ chức tuyên truyền, giáo dục 

an toàn giao thông trong trường học 

năm học 2020-2021 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

           Bình Phước, ngày       tháng 9 năm 2020 

 

Kính gửi: Các trường trung học phổ thông 

Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 10/5/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị 

quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự 

ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021; Kế hoạch số 919/KH-SGDĐT 

ngày 10/4/2020 của Sở GD&ĐT về triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT 

trong trường học năm 2020; 

Sở GD&ĐT phối hợp với Ban ATGT tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục 

ATGT trong trường học năm học 2020-2021 như sau: 

1. Thời gian và địa điểm 
 

STT Thời gian Địa điểm 

1  15h30 đến 16h30, ngày 14/9/2020 THCS&THPT Đồng Tiến 

2  07h00 đến 08h00, ngày 21/9/2020 THPT Phú Riềng 

3  07h00 đến 08h00, ngày 28/9/2020 PTDTNT THPT Bình Phước 

4  07h00 đến 08h00, ngày 05/10/2020 THPT Thanh Hòa 

5  07h00 đến 08h00, ngày 12/10/2020 THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

6  07h00 đến 08h00, ngày 19/10/2020 THCS Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài 

2. Thành phần 

- Đại diện Ban ATGT tỉnh, Sở GD&ĐT, Công ty Honda Dung Vượng; 

- Cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh của nhà trường; 

3. Nội dung tuyên truyền, giáo dục ATGT 

- Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ; 

- Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt; 

- Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. 

Sở GD&ĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường có tên trên phối hợp với Sở GD&ĐT 

tổ chức tốt buổi tuyên tuyền, giáo dục ATGT theo quy định. Đối với các trường còn lại 

cần chủ động phối hợp với Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố để tổ chức tuyền 

truyền, giáo dục ATGT cho học sinh theo nội dung Kế hoạch số 919/KH-SGDĐT ngày 

10/4/2020 của Sở GD&ĐT./. 

Nơi nhận:                                                                                         

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở (để b/cáo); 

- Lưu: VT, GDTrH.     

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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