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V/v tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc
thi “Chung tay vì an toàn giao thông”
trên mạng xã hội VCNet năm 2021

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 1448/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 14/4/2021 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi “Chung tay
vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet năm 2021(sau đây gọi là Cuộc
thi).
Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông
cho mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ; góp phần xây dựng văn hóa ứng xử khi
tham gia giao thông; tạo sức lan tỏa và góp phần vào sự thành công của Cuộc
thi, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị lãnh đạo các đơn vị thực hiện một
số nội dung sau:
1. Tổ chức tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, học
viên về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi.
2. Khuyến khích và tạo điều kiện để đông đảo học sinh, sinh viên, giáo
viên, cán bộ quản lý ở các cơ sở giáo dục tham gia Cuộc thi.
Thời gian, hình thức, đối tượng và cơ cấu giải thưởng tham gia Cuộc thi
tại Kế hoạch số 28-KH/BĐT ngày 01/4/2021 của Báo Điện tử Đảng Cộng sản
Việt Nam (gửi kèm Công văn này).
Sở GDĐT đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện. Nếu có vướng mắc, các
đơn vị liên hệ về Sở GDĐT, qua Phòng Giáo dục Trung học, điện thoại:
02693.821.650./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrH.
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