
UBND TỈNH GIA LAI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3159/SGDĐT-VP 

V/v bảo đảm trật tự, an toàn giao 

thông trong dịp Tết Dương lịch, 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần và 

Lễ hội Xuân 2022 

Gia Lai, ngày 29 tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi:  

     - Các đơn vị trực thuộc Sở; 

     - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

     - Trung tâm GDNN-GDTX các huyện. 
 

Thực hiện Công văn số 2099/UBND-NC ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các 

cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung cụ thể sau: 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Trật tự an toàn giao thông, 

hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn và kiến thức phòng, chống dịch 

COVID-19 khi tham gia giao thông cho học sinh, sinh viên. Chú trọng thực hiện 

các khẩu hiệu: Đã uống rượu - bia không lái xe; không phóng nhanh vượt ẩu; 

không chở quá số người quy định; không sử dụng điện thoại khi lái xe; đội mũ bảo 

hiểm đạt chuẩn khi đi xe máy; thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô. Cập nhật kịp 

thời tình hình tai nạn, ùn tắc giao thông trong các ngày Lễ, Tết. 

2. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp bảo đảm Trật tự an toàn giao 

thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022. Tập 

trung các giải pháp phòng ngừa tai nạn giao thông trong học sinh, sinh viên. Tuân thủ 

nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 khi tham gia giao thông; tuân thủ 

nguyên tắc “5K”, nhất là luôn đeo khẩu trang khi tham gia giao thông. 

3. Các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình Trật tự an toàn giao thông đợt cao 

điểm, gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ email:  

vanphong.sogialai@moet.edu.vn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh:  

Báo cáo dịp cao điểm 07 ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần từ ngày 

29/01/2022 (27 Tết) đến ngày 04/02/2022 (mùng 04 Tết), gửi về Sở trước 10h00 

ngày 04/02/2022;  

Báo cáo đợt cao điểm (từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/02/2022) thực hiện 

Công điện số 1725/CĐ-TTg ngày 13/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ, gửi về Sở 

trước 16h00 ngày 14/02/2022. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CMNV Sở; 

- Đăng Website Sở;    

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Duy Định 
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