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V/v triển khai chương trình Giao lưu “ An
toàn Giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm
học 2020 - 2021

Kính gửi: Các phòng giáo dục và đào tạo huyện (thành phố, thị xã).

Thực hiện Công văn số 1339/BGDĐT-GDTH ngày 06/4/2021 về việc Giao lưu
“An toàn Giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2020 -2021, Để Chương trình phát
huy hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về bảo đảm trật
tự, an toàn giao thông và văn hóa giao thông đối với học sinh tiểu học, Sở Giáo dục
và Đào tạo đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo huyện (thành phố, thị xã) tổ chức,
triển khai, thực hiện Chương trình với các nội dung sau:
1. Tên gọi chương trình: Giao lưu “An toàn Giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm
học 2020 -2021.
2. Đối tượng tham gia chương trình:
- Giáo viên tiểu học tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
- Học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 đang học tập tại các trường tiểu học trên địa bàn
tỉnh Thái Nguyên.
3. Thời gian và địa điểm tổ chức:
- Từ ngày 09/4/2021 đến ngày 20/4/2021 thực hiện tại các nhà trường.
- Từ ngày 20/4/2021 đến ngày 22/4/2021 Công ty Honda (HEAD) đến Sở
GDĐT thu bài thi.
- Từ ngày 28/5/2021 đến ngày 29/5/2021 Bộ GDĐT và Công ty Honda
(HEAD) tổ chức chương trình giao lưu tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
4. Hướng dẫn chương trình giao lưu: Thực hiện theo các nội dung tại Công
văn số 1339/BGDĐT-GDTH ngày 06/4/2021 về việc Giao lưu “An toàn Giao thông
cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2020 -2021 và Hướng dẫn chương trình giao lưu của Bộ
GDĐT (Gửi kèm theo công văn này).
Để chương trình được triển khai hiệu quả Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các
phòng giáo dục và đào tạo huyện (thành phố, thị xã) căn cứ Hướng dẫn chương trình
giao lưu của Bộ GDĐT, triển khai một số hoạt động cụ thể như sau:
- Hướng dẫn các trường tiểu học trên địa bàn triển khai chương trình; Hướng dẫn
các Giáo viên tiểu học tại các trường tiểu học và học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 đang
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học tập tại các trường tiểu học trên địa bàn tích cực hưởng ứng tham gia chương trình
theo Hướng dẫn của Bộ GDĐT.
- Chỉ đạo các nhà trường thành lập Ban giám khảo vòng thi sơ loại cấp trường,
phòng GDĐT tổng hợp, lựa chọn những bài có chất lượng nộp về Sở GDĐT.
- Tăng cường truyền thông về vai trò của việc chấp hành pháp luật về bảo đảm
trật tự, an toàn giao thông và văn hóa giao thông cho học sinh thông qua việc tổ chức
chương trình giao lưu.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo huyện (thành phố, thị
xã) triển khai thực hiện kịp thời, đạt hiệu quả cao. Trong quá trình triển khai nếu có khó
khăn, vướng mắc liên hệ theo địa chỉ Bà Hoàng Thị Đào, CV Phòng Chính trị, tư tưởng và
Pháp chế, Sở GDĐT; Điện thoại: 0913.167.000 Email: daoht.so@thainguyen.edu.vn ) để
được giải đáp./.
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