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V/v triển khai Chương trình tặng
mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2020 với
chủ đề “Giữ trọn ước mơ”

Kính gửi: Hiệu trưởng các Trường TH, TH&THCS trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 820/SGDĐT-GDTH ngày 15/4/2020 của Sở Giáo
dục và Đào tạo Gia Lai về việc triển khai Chương trình tặng mũ bảo hiểm cho trẻ
em năm 2020 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu
Hiệu trưởng các Trường Tiểu học, TH&THCS trực thuộc triển khai một số nội
dung sau:
- Triển khai Chương trình tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2020 với chủ
đề “Giữ trọn ước mơ”;
- Thống kê số lượng học sinh lớp Một năm học 2020-2021 theo kế hoạch
trường lớp (theo Phụ lục đính kèm) gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo, qua địa chỉ
email: phamvantrung.gialai@gmail.com trước ngày 20/5/2020 và chịu trách nhiệm
về tính chính xác của số liệu học sinh lớp Một năm học 2020-2021;
- Tổ chức tiếp nhận và trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một năm học
2020-2021 vào Lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 đảm bảo ngắn gọn, trang
trọng và hiệu quả; cho phụ huynh học sinh kí nhận mũ bảo hiểm cho con em mình
và cam kết chấp hành quy định về đội mũ bảo hiểm cho con em khi tham gia giao
thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện;
- Tổ chức tuyên truyền giáo dục ý thức đội mũ bảo hiểm đúng cách khi tham
gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện và ý thức chấp hành pháp
luật về an toàn giao thông tới toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học
sinh;
- Căn cứ số lượng mũ bảo hiểm được giao và số lượng học sinh lớp Một
thực tế tại đơn vị, báo cáo tình hình tiếp nhận và trao tặng nhận mũ về Phòng Giáo
dục và Đào tạo để có kế hoạch điều chỉnh hoặc đề xuất có phương án bổ sung.
Nhận được Công văn, yêu cầu Hiệu trưởng các Trường TH, TH&THCS trực
thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (T/h);
- UBND huyện (B/c);
- Website Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT, CMTH.
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