
UBND HUYỆN ĐẠI LỘC
 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        #SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh
V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo đảm 
trật tự, ATGT trong dịp Tết Nguyên đán Quý 

Mão và Lễ hội Xuân 2023

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS.

Căn cứ Công văn số 81/SGDĐT-CTCTHSSV ngày 13/01/2023 của Sở 
GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự, 
ATGT trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023; Phòng Giáo 
dục và Đào tạo huyện Đại Lộc yêu cầu Hiệu trưởng các trường học triển khai 
thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 10/PGDĐT-NGLL ngày 
13/12/2022 của Phòng GDĐT về việc bảo đảm trật tự ATGT, PCTP, ANTT trong 
dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân năm 2023.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, người lao động và 
học sinh gương mẫu tự giác chấp hành luật về ATGT, tuân thủ hiệu lệnh và 
hướng dẫn của lực lượng chức năng; nhường nhịn, giúp đỡ lẫn nhau khi tham gia 
giao thông.

3. Chủ động tham gia giao thông an toàn và thực hiện nghiêm quy định 
“Đã uống rượu, bia- không lái xe”; không phóng nhanh vượt ẩu; không chở quá 
số người quy định; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; 
phòng tránh tai nạn giao thông nơi có đường giao nhau với đường sắt và đường 
thủy nội địa;…

4. Có biện pháp xử lý nghiêm đối với cá nhân, tập thể vi phạm.
Nhận được công văn này Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu các 

đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc và kịp thời./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP.

TRƯỞNG PHÒNG 

#ChuKyLanhDao
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