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Kính gửi:  

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu; 

- Các Đại học, Học viện; các trường Đại học, Cao 

đẳng sư phạm. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 959/KH-BGDĐT ngày 23/9/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an 

toàn giao thông cho học sinh, sinh viên năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức xây dựng các video tài liệu tuyên 

truyền pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) và các video này được đăng tải 

trên Website với tên miền: giaoducgiaothong.edu.vn. Nhằm tăng cường tuyên 

truyền, giáo dục pháp luật về ATGT cho học sinh, sinh viên, đề nghị các Sở 

Giáo dục và Đào tạo; các Đại học, Học viện; các trường Đại học, Cao đẳng sư 

phạm triển khai một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Các Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông 

lựa chọn các video được đăng tải trên Website giaoducgiaothong.edu.vn sử dụng 

phù hợp với bậc học, lứa tuổi làm tài liệu tuyên truyền, giáo dục pháp luật về 

ATGT cho học sinh trên địa bàn. 

2. Các Đại học, Học viện; các trường Đại học, Cao đẳng sư phạm lựa 

chọn các video được đăng tải trên Website giaoducgiaothong.edu.vn phù hợp 

làm tài liệu tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT cho sinh viên. 

Nhận được Công văn này đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo; các Đại 

học, Học viện; các trường Đại học, Cao đẳng sư phạm nghiêm túc triển khai 

thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc xin liên 

hệ với ông Nguyễn Việt Hà, Chuyên viên chính, Vụ Giáo dục Chính trị và Công 

tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐT: 0912.446.933; Email: 

hanv@moet.gov.vn. 

                                      
 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- TT. Ngô Thị Minh (để b/c); 

- Ủy ban ATGTQG (để b/c); 

- Các Sở GDĐT; các ĐH, HV; các trường 

ĐH, CĐSP (để th/h); 

- Lưu: VT, Vụ GDCT HSSV.  

TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ 

VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN 

 

 

 

 

 

 
 

Phạm Hùng Anh 
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