
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH                            
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:        SGDĐT-CTTT 
V/v yêu cầu đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4, 01/5 và 

Quý II năm 2020  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh ngày      tháng 4 năm 2020 
 

Kính gửi: 

- Hiệu trưởng các trường THPT, Trường Phổ thông có nhiều cấp học; 

- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;  

- Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng NVSP&GDTX tỉnh; Giám đốc 

Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện. 
 

Thực hiện Công văn số 2581/UBND-GT1 ngày 23/4/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc Triển khai nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) 

trên địa bàn tỉnh Quý II năm 2020 (Văn bản gửi kèm theo Công văn này), Sở 

GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị như sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 2297/SGDĐT-CTTT ngày 

26/12/2019 của Sở GD&ĐT về yêu cầu tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự 

ATGT, ANTT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân 2020; Phổ 

biến và tổ chức thực hiện nội dung Công văn số 2581/UBND-GT1 ngày 23/4/2020 

của UBND tỉnh. 

2. Tập trung đôn đốc, giám sát, nhắc nhở cán bộ, giáo viên và học sinh việc 

thực hiện các quy định về đảm bảo ATGT, ANTT, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4; 

01/5; kỳ nghỉ hè và kỳ thi Tuyển sinh, thi THPT quốc gia năm 2020. 

3. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo 

Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn của cấp trên. 

Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh;  

- Ban ATGT tỉnh; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Giám đốc, các phó Giám đốc Sở; 

- Các phòng: GDPT; GDMN;TXCN;     

- Lưu: VT, CTTT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 
 

 

Nguyễn Quốc Anh    
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