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Số:2341/SGDĐT-TTr

Gia Lai, ngày 02 tháng 12 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai điều tra dư luận xã
hội về tình hình, kết quả sau 01 năm
thực
hiện
Nghị
định
số
100/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019
của Chính phủ “quy định xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực
giao thông đường bộ và đường sắt”

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm GDNN và GDTX các huyện;
- Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT.
Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/BTGTU ngày 27/11/2020 của Ban Tuyên
giáo - Tỉnh ủy Gia Lai về việc điều tra dư luận xã hội về tình hình, kết quả sau
01 năm thực hiện Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019 của Chính
phủ “quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
và đường sắt”, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai
thực hiện các nội dung sau:
- Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị
thực hiện trả lời phiếu điều tra dư luận xã hội về tình hình, kết quả sau 01 năm
thực hiện Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019 của Chính phủ “quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường
sắt” (phiếu điều tra điện tử có 03 đường link gửi kèm dành cho 03 độ tuổi khác
nhau, mỗi người chỉ trả lời một lần).
+ Đường link độ tuổi trên 50:
https://docs.google.com/forms/d/10OoQGCkmuacePq7XV8yiGt9UWpPF
ZE8f9urqLpkJOQ/viewform?edit_requested=true
+ Đường link độ tuổi từ 36 đến 50:
https://docs.google.com/forms/d/1MThkAF7uyc1WIVLeBCmxtGj1W8B
qhMRzB4vpN6qIagg/viewform?edit_requested=true
+ Đường link độ tuổi từ 16 đến 35:
https://docs.google.com/forms/d/1u_9owR8nDO2pt1G0zrvQ_FB2wa6prz
qz5-G8wUBs7Gc/viewform?edit_requested=true
- Hình thức thực hiện điều tra bằng cách mở đường link gửi kèm công văn
này có trên website Sở (http://gialai.edu.vn), phòng, trường, trung tâm hoặc chia
sẻ đường link qua mạng xã hội (Zalo) để thực hiện trả lời phiếu.
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- Thời gian kết thúc điều tra vào lúc 13h00 phút ngày 11 tháng 12 năm
2020.
Nhận được công văn này yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
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