UBND HUYỆN VIỆT YÊN
PHÒNG GD&ĐT
Số 19 /PGDĐT-GDMN
V/v tăng cường tuyên truyền, giáo
dục ATGT; phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 cho HS trong dịp nghỉ
Lễ 30/4 và 01/5/2021.

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Việt Yên, ngày 27 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trong huyện.
Thực hiện Công văn số 482/SGDĐT-GDMN ngày 23/4/2021của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông
(ATGT); phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho học sinh (HS) trong dịp nghỉ Lễ
30/4 và 01/5/2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị hiệu trưởng các
trường MN, TH và THCS triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Tổ chức các hoạt động kịp thời, phù hợp để tuyên truyền giáo dục, phổ
biến kiến thức pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn kết hợp thực hiện
phòng chống dịch Covid-19 cho HS.
2. Vận động cán bộ, nhà giáo, nhân viên, người lao động và HS toàn ngành
nghiêm túc thực hiện các Thông điệp về ATGT: “Đã uống rượu, bia thì Không lái
xe”; “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”; “Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô
tô, xe máy, xe đạp điện”; “Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô”; “Mặc áo phao
khi đi các phương tiện giao thông đường thủy”. Đồng thời thực hiện nghiêm 5K
(Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo Y tế) khi tham
gia sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng, phương tiện cá nhân để
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả.
3. Trường hợp xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng trong dịp nghỉ Lễ
30/4; 01/5/2021 (bị thương hoặc tử vong), hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS
phải báo cáo ngay bằng điện thoại về Phòng GD&ĐT (liên hệ đ/c Đặng Thị Hiền,
số điện thoại: 0912406819), và báo cáo bằng văn bản qua (bộ phận mầm non) theo
quy định.
Phòng GD&ĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Các trường MN, TH, THCS;
- TP, các PTP Phòng GD&ĐT;
- CVMN, TH, THCS;
- Lưu: VT, GDMN.
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