
 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:               /SGDĐT-VP 
V/v bảo đảm trật tự an toàn giao thông 

gắn với phòng, chống dịch COVID-19 và 

báo cáo tình hình TTATGT trong dịp Tết 

Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và 

Lễ hội xuân năm 2022 

 

Kon Tum, ngày          tháng         năm  

  Kính gửi:  

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

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện. 

Căn cứ Công văn số 4585/UBND-HTKT ngày 27/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng, chống 

dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội 

xuân năm 2022; Công văn số 181/CV-BATGT ngày 28/12/2021 của Ban An toàn 

giao thông tỉnh Kon Tum về việc báo cáo tình hình TTATGT dịp Tết Dương lịch, 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm 

GDNN-GDTX các huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ 

đạo các đơn vị trường học thuộc quyền quản lý triển khai thực hiện nghiêm túc các 

nội dung sau: 

- Thực hiện tốt việc giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao 

thông cho học sinh, học viên khi tham gia giao thông trong dịp trước, trong và sau 

Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân năm 2022. 

- Tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh, 

học viên đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe máy theo các khẩu hiệu “Đã uống rượu, 

bia - không lái xe”, “Không phóng nhanh, vượt ẩu, chuyển hướng bất ngờ”, 

“Không sử dụng điện thoại khi lái xe”, “Không đi dàn hàng ngang từ 2 xe trở lên 

trên đường”, “Không dừng đỗ xe mô tô, xe máy dưới lòng đường”; phối hợp tổ 

chức 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, học viên. 

- Báo cáo tình hình TTATGT và tình hình tai nạn giao thông của cơ quan, 

đơn vị (báo cáo hàng ngày, báo cáo tổng hợp 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, báo 

hàng ngày, báo cáo tổng hợp 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, báo cáo tổng 

hợp thực hiện từ ngày ban hành văn đến ngày 15/02/2022). Cụ thể sau: 

+ Báo cáo trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2022: Chế độ báo cáo hàng ngày 

từ ngày 01/01/2022 đến ngày 03/01/2022: Báo cáo tai nạn giao thông trong ngày 
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trước 12 giờ hàng ngày (thời gian tổng hợp số liệu tính từ 12 giờ ngày hôm trước 

đến 12 giờ ngày báo cáo); báo cáo nhanh thông tin ban đầu vụ tai nạn giao thông 

rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng tại cơ quan, đơn vị (nếu có). Báo cáo 

tổng hợp 3 ngày: Từ ngày 01 đến ngày 03/01/2022. 

+ Báo cáo trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022: Chế độ 

báo cáo hàng ngày từ ngày 29/01/2022 đến ngày 04/02/2022 (tức từ ngày 27 tháng 

Chạp đến ngày 04 tháng Giêng năm Nhâm Dần), báo cáo tai nạn giao thông (thời 

gian tổng hợp số liệu tính từ 12 giờ ngày hôm trước đến 12 giờ ngày báo cáo); báo 

cáo nhanh thông tin ban đầu vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng và đặc biệt 

nghiêm trọng. Báo cáo tổng hợp 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần: Từ ngày 

29/01 đến ngày 04/02/2022 (tức từ ngày 27 tháng Chạp đến ngày 04 tháng Giêng 

năm Nhâm Dần). 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc 

các nội dung trên và báo cáo kịp thời, đúng quy định về Sở Giáo dục và Đào tạo 

(qua Văn phòng, email: vanphong.sokontum@moet.edu.vn) để tổng hợp, báo cáo 

Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban ATGT tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc Sở GDĐT (báo cáo); 

- Các Phó Giám đốc (để biết); 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đoàn Thành Nhân 
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