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Số:             

V/v phối hợp tổ chức và  tham dự hoạt 

động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về 

bảo đảm trật tự An toàn giao thông đầu 

năm học 2022-2023  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày        tháng  9  năm 2022 

 

 

 

 Kính gửi:   

   - Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh; 

   - Hiệu trưởng trường THPT Châu Thành. 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 799/KH-BGDĐT ngày 18/07/2022 của Bộ GDĐT về 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT 

cho HSSV năm 2022; Công văn số 4415/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 09/09/2022 của 

Bộ GDĐT về  việc Phối hợp tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo 

đảm trật tự ATGT đầu năm học 2022-2023. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn toàn 

tỉnh; Hiệu trưởng trường THPT Châu Thành triển khai, thực hiện một số nội dung cụ 

thể như sau: 

1. Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh: Cử lãnh đạo trường 

hoặc giáo viên phụ trách công tác An toàn giao thông tham dự hoạt động tuyên truyền, 

giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT đầu năm học 2022-2023 cụ thể như sau: 

- Thời gian: 07h45 ngày 24/9/2022 (sáng thứ 7). 

- Địa điểm: Hội trường trường THPT Châu Thành ( đường 27/4, phường Phước 

Hiệp, Tp Bà Rịa) 

- Thành phần tham dự: 01 người/ đơn vị 

- Kinh phí tham dự: Do đơn vị cử người tham dự chi trả theo quy định.  

2. Hiệu trưởng trường THPT Châu Thành 

- Hỗ trợ Hội trường, máy chiếu, màn hình chiếu, âm thanh, nước uống đại biểu; 

- Cử 01 giáo viên môn Tin học kết nối đường truyền với Bộ GDĐT qua đường 

link: https://bit.ly/gdplatgt và kiểm tra kỹ thuật, kết nối đường truyền với các điểm cầu 

từ 15h00 - 16h00 ngày 23/9/2022. 

- Huy động 100 em học sinh khối 10 hoặc khối 11 và 5 giáo viên quản lý học 

sinh tham dự buổi lễ phát động và tuyên truyền năm ATGT tại trường (Thời gian: 

07h45 ngày 24/8/2022; Địa điểm: Hội trường trường THPT Châu Thành). 

Nhận được công văn này, Sở GDĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường THPT trên 

địa bàn toàn tỉnh triển khai, thực hiện và cử cử lãnh đạo trường hoặc giáo viên phụ 
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trách công tác An toàn giao thông tham dự đầy đủ, đúng giờ; Đề nghị Hiệu trưởng 

trường THPT Châu Thành hỗ trợ Sở GDĐT chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, 

đường truyền để buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT diễn ra 

thành công tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu./. 

(Đính kèm Kế hoạch số 799/KH-BGDĐT ngày 18/07/2022 và Công văn số 

4415/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 09/09/2022 của Bộ GDĐT) 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ GDĐT (b/c); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT. VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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