
 
          ubnd tØnh qu¶ng ninh 

         së gi¸o dôc VÀ ®µo t¹o 
 

Sè : 2267 / SGD&§T- GDTrH 
V/v: Tổ chức Héi nghÞ ATGT c¸c tr−êng 

THCS-PTCS. N¨m học  2008 -  2009. 
 

      céng hoµ x
 héi chñ nghÜa viÖt nam 
§éc lËp- Tù do - H¹nh phóc 

 
                       
              H¹ Long,  ngµy  08 th¸ng 12 n¨m 2008 
 

 
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP HỘI NGHỊ CÔNG TÁC GIÁO DỤC AN TOÀN  

GIAO THÔNG TRONG CÁC TRƯỜNG THCS - PTCS NĂM HỌC 2008 – 2009 
 
 

                                    KÝnh göi: 
     

- C¸c Phòng Giáo dục và Đào tạo. 
 

 

Thực hiện chương trình công tác năm học 2008-2009, nhằm tăng cường công tác 
tuyên truyền, giáo dục phổ biến kiến thức và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Luật 
Giao thông đường bộ cho học sinh trong các nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng 
Ninh phối hợp với Ban chỉ đạo ATGT và Tỉnh đoàn Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tập 
huấn công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Giao thông đường bộ năm học 2008-2009. 

 1. Thời gian: 01 ngày, Từ 7h30 ngày 22/12/2008. 

 2. Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ Quảng Ninh. 

 3. Thành phần: Mçi Phòng giáo dục và Đào tạo cö 03 ®¹i biÓu gåm: 

 -  01( một) đại biểu là lãnh đạo phòng GD&ĐT;  

 -  01 (một) cán bộ chuyên viên phụ trách công tác ATGT ; 

 - Mỗi trường THCS, PTCS cử 01(một) Giáo viên là Tổng phụ trách Đội. 

  4. Nội dung hội nghị tập huấn: 

- Trang bị kiến thức về công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Giao thông đường bộ 

cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục Luật Giao thông 

đường bộ cho đối tượng học sinh THCS. 

- Nghe báo cáo tham luận của đại diện 04 phòng Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục 

và Đào tạo Quảng Ninh đã có công văn số: 2248/SGD&ĐT- GDTrH ngày 04/12/2008, 

giao nhiệm vụ cho các phòng Giáo dục và Đào tạo: Hạ Long; Yên Hưng; Uông Bí; Đông 

Triều.  

- Xem tiểu phẩm về Giáo dục ATGT của phòng Giáo dục và Đào tạo Hạ Long. 



- Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tập huấn nội dung:  “Các mô hình giáo dục ý thức chấp 

hành Luật giao thông đường bộ trong trường phổ thông ”. 

- Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh tập huấn nội dung về: Luật giao thông 

đường bộ. 

- Kinh phÝ: 
+ Sở GD&ĐT chi kinh phí tổ chức Hội nghị và chi trả kinh phí cho các đơn vị có 

tiểu phẩm và các báo cáo tham luận trình bày tại Hội nghị. 
+ Các đơn vị chi trả công tác phí cho cán bộ, giáo viên tham dự Hội nghị theo chÕ 

®é hiÖn hµnh. 
 Sở yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THCS, PTCS trong toàn 

tỉnh cö ®ñ và ®óng thµnh phÇn tham dù Héi nghÞ. 
 Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc cần báo cáo kịp thời về Sở 

GD&ĐT (qua Phòng GDTrH) để xin ý kiến chỉ đạo.   

  

                                                                                           
 
                                                                                            GIÁM ĐỐC 

N¬i nhËn:                                                                
- Lãnh đạo Sở (để báo cáo);  

- Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh;                                                                   ( ðã Kí) 

- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn QN;       ( Phối hợp chỉ đạo); 

- Như kính gửi (thực hiện); 

- Lưu VP,  GDTrH.          
                                                                                                         ðỗ Văn Thuấn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



        ubnd tØnh qu¶ng ninh 
         së gi¸o dôc VÀ ®µo t¹o 

 
Sè :  2248 / SGD&§T- GDTrH 
V/v: Chuẩn bị  Héi nghÞ tËp huÊn  

gi¸o dôc ATGT cÊp THCS 
 n¨m học  2008 - 2009 

 

      céng hoµ x
 héi chñ nghÜa viÖt nam 
§éc lËp- Tù do - H¹nh phóc 

 
                       
              H¹ Long,  ngµy 04 th¸ng 12  n¨m 2008 
 

                        
         KÝnh göi:        -             

 
 
                                            
     

 
C¸c Phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o: H¹ Long;  Yªn Hng;  
U«ng BÝ; §«ng TriÒu. 

Để chuẩn bị tốt Hội nghị tập huấn về công tác tuyên truyền, Giáo dục An toàn giao thông trong 

các nhà trường phổ thông (cấp THCS) tổ chức vào ngày 22 - 12 - 2008, tại Hội trường Tỉnh Uỷ Quảng 

Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh yêu cầu các Phòng Giáo dục và đào tạo dưới đây chuẩn bị 
nội dung và  báo cáo tham luận tại Hội nghị theo phân công cụ thể sau: 

 

TT Đơn vị thực hiện  Nội dung – nhiệm vụ 
 

1 Phòng Giáo dục  

và Đào tạo TP. 

Hạ Long  

- 05 Tiết mục  Văn nghệ chào mừng Hội nghị  
- Tham luận về thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT qua hoạt 

động Giáo dục ngoài giờ lên lớp trong các trường phổ thông THCS 

- 01 (một) Tiểu phẩm về Giáo dục An toàn giao thông. 

2 

 

Phòng Giáo dục  

và Đào tạo huyện 

Yên Hưng  

- Tham luận về công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT trong các trường phổ 

thông THCS, PTCS ở huyện Yên Hưng Quảng Ninh. 
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Phòng Giáo dục  

và Đào tạo thị xã 

Uông Bí  

- Tham luận về những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác Giáo dục 

ATGT trong các trường phổ thông cấp PTCS, THCS.  

4 Phòng Giáo dục  

và Đào tạo huyện 

Đông Triều  

 - Tham luận về phương pháp tích hợp giáo dục An toàn giao thông trong dạy 

học bộ môn Giáo dục công dân.  

Lưu ý: 
+ Yªu cÇu c¸c Phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o nêu trên: Thực hiện đúng nhiệm vụ ph©n c«ng, cö c¸n 

bé, gi¸o viªn chuÈn bÞ tèt néi dung (tr×nh bµy tr×nh chiÕu – øng dông c«ng nghÖ th«ng tin) c¸c tham luËn.  
+ Thêi gian cña mét tiÓu phÈm hoÆc mét tham luËn không quá 15 phút.  
Nhận được c«ng v¨n nµy, Sở Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o yêu cầu các đơn vị nêu trên chuÈn bÞ tèt 

néi dung như đã được phân công. Sở sẽ có công văn triệu tập dự Hội nghị sau. Trong quá trình triển 

khai thực hiện nhiệm vụ nếu có vướng mắc cần báo cáo kịp thời với Sở Giáo dục và đào tạo (qua Phòng 

GDTrH) để xin ý kiến chỉ đạo theo số máy 0333.825. 517./. 

                                                                                                        T/L GIÁM ĐỐC 
                                                                                               TRƯỞNG PHÒNG GDTrH 

N¬i nhËn:  

- Nh kÝnh göi (thùc hiÖn)                                                                                 (ðã kí) 
- Lãnh đạo Sở (để báo cáo) 

- Lưu VP, GDTrH.                                                                                  Trương Quốc Trung 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

  


