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Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Trường trung học phổ thông và trực thuộc;
- Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-BATGT ngày 08/11/2021 của Ban An
toàn giao thông tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Thế giới
tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” tại tỉnh Sóc Trăng năm
2021;
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện
một số nội dung sau:
1. Thủ trưởng các đơn vị tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền,
các diễn đàn, đối thoại trong nhà trường về nguy cơ, hậu quả tai nạn giao thông
và các biện pháp phòng tránh tai nạn mô tô, xe máy, xe đạp điện phù hợp với
điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành
pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người
lao động, học sinh và phụ huynh học sinh. Thời gian thực hiện tập trung từ ngày
14/11/2021 đến 28/11/2021 thông qua các ấn phẩm truyền thông, được thực hiện
đối với các môn học phù hợp (hình thức dạy và học online), mạng Zalo,
Facebook,...
2. Nội dung tuyên truyền:
Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm
nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT), những đau thương, mất mát do
TNGT; những địa chỉ cần được sự giúp đỡ và chia sẻ của xã hội.
Cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng của TNGT, các nguy cơ, nguyên
nhân gây TNGT; các biện pháp phòng tránh TNGT; từ đó nâng cao trách nhiệm
của cá nhân, tổ chức và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao
thông.
Tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự ATGT, văn hóa giao thông.
3. Thông điệp, khẩu hiệu tuyên truyền
+ Bảo vệ sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông;

+ Đã uống rượu bia không lái xe;
+ Không phóng nhanh vượt ẩu;
+ Chung tay bảo đảm trật tự ATGT và phòng chống dịch Covid-19;
+ Không sử dụng điện thoại khi lái xe;
+ Đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang khi đi mô tô, xe máy;
+ Đi đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn.
Hoạt động tưởng niệm có ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục
cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, học viên và cộng đồng về an toàn giao
thông. Đồng thời nhằm hạn chế tối đa việc vi phạm pháp luật về giao thông của
mọi người.
Sở GDĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện
các nội dung trên (thông điệp tưởng niệm được đăng tải trên
Website:http://antoangiaothong.gov.vn)./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Website của Sở (để thông báo);
- Lưu: VT, DTTX.
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