UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:153 /SGDĐT-VP

Phú Yên, ngày18 tháng 3 năm 2021

V/v tiếp tục nhân rộng mô hình Văn
hóa giao thông trường học

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các trường, đơn vị trực thuộc Sở;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã và thành phố.
Thực hiện Quy chế phối hợp số148/2016/QCPH-CAT-SGDĐT giữa Công
an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về “Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc
gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm
pháp luật khác trong ngành giáo dục và đào tạo”, Công văn số 230/PC08 ngày
10/3/2021 của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Yên về việc triển
khai nhân rộng mô hình Văn hóa giao thông trong trường học trong năm 2021,
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã và
thành phố, các trường và đơn vị trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau:
1. Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã và thành phố xây dựng kế
hoạch phối với với cơ quan công an cùng cấp chọn và chỉ đạo 02 trường trực
thuộc hiện nay thường xuyên hay bị ùn tắc giao thông vào đầu buổi học và giờ
tan trường để thực hiện mô hình Văn hóa giao thông trong trường học năm
2021.
2. Các trường và đơn vị thuộc Sở phối hợp với cơ quan Công an địa
phương để thực hiện mô hình trên.
3. Trong năm 2021 phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh chọn thực
hiện điểm mô hình văn hóa giao thông tại các trường: THPT Trần Phú, THPT
Lê Hồng Phong, THPT Nguyễn Công Trứ, đề nghị các đơn vị phối hợp trực tiếp
với phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh để thực hiện mô hình .
Các đơn vị báo cáo kết quả triển khai mô hình và hiệu quả thực hiện trong
báo cáo an toàn giao thông hàng tháng gửi về Sở. Đề nghị các đơn vị triển khai
thực hiện./.
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