UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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Số: 1868 /SGDĐT-GDTrHCTTX

Gia Lai, ngày 24 tháng 8 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v triệu tập cán bộ và giáo viên
tham gia tập huấn công tác bảo đảm
trật tự, an toàn giao thông năm 2021

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở.
Thực hiện Kế hoạch số 1139/KH-SGDĐT ngày 04/6/2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo về việc tập huấn công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
trong trường học năm 2021.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) triệu tập cán bộ quản lý và giáo viên
tham gia tập huấn như sau:
1. Nội dung
- Tìm hiểu những điểm mới trong Luật giao thông đường bộ.
- Thảo luận các giải pháp quản lý học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô
tô, xe gắn máy đến trường.
- Thống nhất hồ sơ quản lý học sinh đến trường bằng xe ô tô, xe buýt có
hợp đồng với nhà trường.
- Báo cáo kết quả tham gia Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười
ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2020-2021.
2. Hình thức, thời gian, thành phần và địa điểm tập huấn
a) Hình thức: Tập huấn trực tuyến qua nền tảng hệ thống K12online.
- Hướng dẫn họp trực tuyến theo Phụ lục đính kèm.
- Đầu mối hỗ trợ kỹ thuật ông: Nguyễn Đình Phương, cán bộ Phòng kỹ
thuật tập đoàn Viettel Gia Lai, điện thoại: 0988 445 939.
b) Thời gian tập huấn: 02 ngày (ngày 28, 29/8/2021).
- Kết nối thử đường truyền: Từ 14h00 đến 17h00 ngày 27/8/2021.
- Khai mạc lúc 8h00 ngày 28/8/2021.
c) Thành phần tham gia tập huấn
- Lãnh đạo Sở, lãnh đạo và chuyên viên phòng Giáo dục Trung học, Giáo
dục Chính trị và Giáo dục Thường xuyên (GDTrHCTTX), Sở GDĐT.
- Mỗi phòng GDĐT cử 05 người, gồm: 01 lãnh đạo hoặc chuyên viên
phòng GDĐT, 04 cán bộ quản lý của các trường trung học cơ cơ sở (ưu tiên các
trường có học sinh đi học bằng ô tô hoặc xe buýt).
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- Mỗi trường phổ thông trực thuộc Sở cử 02 người, gồm: 01 Phó hiệu
trưởng và Bí thư hoặc Phó bí thư Đoàn trường.
d) Địa điểm tập huấn
- Điểm cầu trung tâm (cấp Sở): Hội trường B, Sở GDĐT.
- Điểm cầu thuộc các cơ quan, đơn vị: Tùy theo tình hình thực tế của địa
phương, mỗi phòng GDĐT, mỗi trường phổ thông trực thuộc Sở có thể bố trí 01
điểm cầu hoặc mỗi cá nhân là 01 điểm cầu (Nếu cơ quan, đơn vị tập trung tại 01
điểm cầu, cần thực nghiêm thông điệp “5K” về phòng, chống dịch Covid-19 của
Bộ Y tế).
Các đơn vị nhập danh sách tham gia tập huấn bằng hình thức online vào
biểu mẫu theo đường link (gửi qua email của các đơn vị) trước 16h00 ngày
26/8/2021.
Yêu cầu các đơn vị cử người tham gia tập huấn đúng thành phần và thời
gian quy định. Mọi vướng mắc liên hệ về Sở GDĐT, qua Phòng GDTrHCTTX,
điện thoại: 02693 821650 hoặc 0966 003573 gặp ông: Đặng Ngọc Quang để
phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.
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