UBND HUYỆN NGHĨA ĐÀN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 228/PGD&ĐT-GDTrH
V/v triển khai công tác giáo dục ATGT
cấp THCS năm học 2020-2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Nghĩa Đàn, ngày 24 tháng 9 năm 2020

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS.
Thực hiện Công văn số 1920/ PGD&ĐT-GDTrH ngày 21/9/2020 của Sở Giáo
dục và Đào tạo về việc triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cấp THCS và
THPT năm học 2020-2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường thực
hiện một số nội dung như sau:
1. Triển khai, thực hiện nghiêm túc công văn số 1920/ PGD&ĐT-GDTrH ngày
21/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác giáo dục an toàn
giao thông cấp THCS và THPT năm học 2020-2021.
2. Các trường THCS triển khai giảng dạy tài liệu "ATGT cho nụ cười ngày
mai" trong thời gian tháng 9 hoặc tháng 10 năm học 2020-2021.
Tổ chức thực hiện như sau:
2.1 Thời lượng: Tương đương với 2 tiết học hoặc 1 buổi ngoại khóa.
2.2. Tài liệu, nội dung:
- Tài liệu đã được cấp phát các năm học trước và được đăng tải trên trang
https://honda.com.vn;
- Các trường chủ động, linh hoạt lựa chọn nội dung, thời gian, hình thức tổ chức
dạy học nội dung giáo dục ATGT cho học sinh;
- Tăng cường nội dung giáo dục về đội mũ bảo hiểm và thực hiện Luật giao
thông đường bộ cho học sinh.
2.3. Hình thức: Các trường có thể lựa chọn tổ chức giảng dạy nội dung “An
toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” bằng các hình thức: tổ chức ngoại khóa, tổ
chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, tổ chức các hoạt động trong quỹ thời gian của
HĐGDNGLL (tháng 9 hoặc tháng 10/2020).
2.4. Giáo viên thực hiện là những người đã tham dự tập huấn chương trình “An
toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” do Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT tổ chức các
năm học trước.
3. Tăng cường tuyên truyền mạnh mẽ trong CB-GV-NV, phụ huynh và học sinh
về việc thực hiện Luật Giao thông đường bộ; Phối hợp ngăn chặn và xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm (điều khiển xe máy không có giấy phép lái xe, chở quá số người
quy định, uống rượu, bia trước khi lái xe, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy
tham gia giao thông, tham gia hoặc cổ vũ đua xe trái phép,…).

4. Về Hội thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”: Dự kiến từ tháng
12/2020 đến tháng 3/2021 (Cách thức, thể lệ cụ thể của Hội thi sẽ được hướng dẫn
bằng văn bản riêng).
Nhận được công văn này, yêu cầu Hiệu trưởng các trường triển khai hiệu quả,
đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định. Quá trình thực hiện, nếu cần thêm
thông tin, liên hệ với phòng Giáo dục (qua Ông Lê Xuân Huy, số điện thoại
0366847020) để được cung cấp, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Sở GD&ĐT (để b/c);
- TP, các PTP phòng GD (chỉ đạo);
- Lưu: VT, GDTrH.

