UBND HUYỆN LAI VUNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

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

Số: 859/GDĐT-HC

Lai Vung, ngày 26 tháng 11 năm 2020

V/v thực hiện Kế hoạch số 157 của UBND
huyện về thực hiện kết luận số 45-KL/TW
ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện
có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban
Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự
an toàn giao thông.

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở, Trung
học Phổ thông trên địa bàn huyện.
Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-UBND, ngày 13 tháng 11 năm 2020 của
Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung về thực hiện kết luận số 45-KL/TW ngày
01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có
hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT ) đề nghị Hiệu trưởng các Trường
Trung học Cơ sở (THCS) và yêu cầu các Trường Trung học Phổ thông (THPT)
trong huyện thực hiện một số nội dung sau:
1. Quản lý chặt chẽ việc học sinh chấp hành Pháp luật về trật tự an toàn
giao thông; thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền những thông tin liên quan đến
trật tự an toàn giao thông trong các buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, tiết sinh
hoạt chủ nhiệm lớp và sinh hoạt Đoàn, Đội.
2. Thực hiện việc đánh giá đạo đức đối với những học sinh vi phạm Pháp
luật về trật tự an toàn giao thông, mỗi học sinh phải ký cam kết với nhà trường
thực hiện nghiêm pháp luật về an toàn giao thông, nhất là khi học sinh đến
trường, tan trường và có hình thức kỷ luật nghiêm minh những học sinh vi
phạm.
Phòng GDĐT đề nghị Hiệu trưởng Trường THCS, yêu cầu các Trường
THPT tổ chức triển khai thực hiện đúng tinh thần nội dung công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- UBND huyện (báo cáo);
- Lãnh đạo phòng (để biết);
- Lưu: VT, Chg.
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