UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 106 /SGDĐT-CTrTT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 01năm 2020

V/v Phát TVC tuyên truyền
“Đã uống rượu bia – Không lái xe”

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

K nh g i:
- Trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện;
- Hiệu trưởng các trường đại học ngoài công lập;
- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông,
các trường trực thuộc Sở;
- Giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố.
Thực hiện Công văn số 8463/UBND-ĐTĐT ngày 13/12/2019 của UBND
thành phố về việc triển khai Công điện số 1658/CĐ-TTg ngày 09/12/2019 của
Thủ tướng Ch nh phủ về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết
Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân 2020; Công văn số
11/CV-BATGT ngày 03/01/2020 của Ban An toàn giao thông thành phố về việc
phát TVC tuyên truyền “Đã uống rượu bia – Không lái xe”, Sở Giáo dục và Đào
tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học thực hiện những nội dung sau:
1. Tải TVC tuyên truyền của Ủy ban ATGT quốc gia tại đường link:
https://drive.google.com/file/d/1k3x-EliSjUF2BLXm437Ie52fkPTDlQPL/view.
2. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động, sinh viên tại tất cả các cơ sở giáo dục; đăng tải TVC trên
website của cơ quan, đơn vị.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BATGT TP;
- Lưu: VT, CTrTT.
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