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KẾ HOẠCH
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thôngTết Dương lịch,
Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội xuân năm 2019

Căn cứ Công văn số 5813/BGDĐT-CTHSSV ngày 21/12/2018 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương
lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019;
Kế hoạch số 14/KH-ATGT ngày 14/12/2018 của Ban An toàn giao thông
tỉnh về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Kỷ Hợi và
lễ hội xuân 2019; Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch tổ chức đợt hoạt
động với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Thực hiện quyết liệt các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn
giao thông trước, trong và sau tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội
Xuân năm 2019 tạo tiền đề thực hiện hiệu quả hoạt động bảo đảm trật tự ATGT
năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
2. Bảo đảm giao thông thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện, dễ
dàng, an toàn cho nhân dân trong dịp tết Dương lịch, Tết Nguyên đán nam 2019
và các lễ hội xuân năm 2019; góp phần giảm tai nạn gia thông và ùn tắc giao
thông trong dịp Tết Dương lịch và Tết Kỷ Hợi năm 2019 so với cùng kỳ năm
2018.
3. Chủ động tăng cường phối hợp hiệu quả giữa các ban ngành và địa
phương, phát huy vai trò của các tổ chức trong và ngoài nhà trường nhằm thực
hiện hiệu quả đợt hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xây dựng văn
hóa giao thông trong cộng đồng.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp
luật về trật tự An toàn giao thông (ATGT), trọng tâm và quy tắc giao thông
đường bộ nhằm nâng cao hơn nữa ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự
ATGT; biểu dương kịp thời các hàn vi văn hóa của cán bộ, giáo viên, nhân viên
và học sinh.
- Quán triệt trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, học sinh thực hiện nghiêm
việc không uống rượu bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông,
thực hiện nghiêm quy định về việc đội mũ bảo hiểm và tuân thủ các quy tắc
ATGT. Tổ chức đăng ký và cam kết không vi phạm ATGT trong cán bộ, giáo
viên và học sinh toàn trường. Xác định nội dung đảm bảo trật tự ATGT là tiêu
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chí thi đua hằng năm; hành vi vi phạm trật tự, ATGT được đưa vào đánh giá,
xếp loại đạo đức học sinh.
- Các đơn vị trường học tổ chức ký cam kết với cha mẹ học sinh về việc
tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức tham gia giao thông cho học sinh;
không giao mô tô, xe máy cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe; cam kết
đội mũ bảo hiểm cho học sinh và cả học sinh phải cam kết khi ngồi trên xe mô
tô, xe gắn máy, khi “điều khiển phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện” tham
gia giao thông.
- Phối hợp tiến hành tổ chức đánh giá tình hình trật tự ATGT trên địa bàn,
tại các cơ sở giáo dục và đào tạo. Xây dựng kế hoạch hành động với những biện
pháp thiết thực nhất để góp phần có hiệu quả nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tai nạn
giao thông.
- Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể trong
nhà trường về đảm bảo an toàn giao thông; củng cố hoặc thành lập Ban hoạt
động ngoài giờ lên lớp, Ban phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Tăng cường
sự phối hợp giữa Ban An toàn giao thông và công an địa phương với các đơn vị
trường học bằng việc ký kết và tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp nhằm bảo
đảm an ninh, chính trị, trật tự xã hội ở các cơ sở giáo dục; Chủ động mời báo
cáo chuyên đề tại đơn vị, tham gia đầy đủ các buổi giao ban với Ban an toàn
giao thông địa phương để nắm bắt thông tin nhằm thông báo cho cán bộ, giáo
viên và học sinh toàn trường biết và có biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao
thông.
- Tiếp tục thực hiện việc giảng dạy lồng ghép trật tự ATGT ở các khối lớp
mẫu giáo, Tiểu học, THCS và THPT; tăng cường công tác ngoại khoá để giáo
dục về trật tự ATGT. Quan tâm đến học sinh thường xuyên đi đò ngang và đò
dọc trên sông, nhất là mùa mưa, những nơi thường xảy ra tai nạn giao thông
đường thủy nội địa.
- Phổ biến, tuyên truyền và giáo dục về giao thông và an toàn giao thông.
- Đưa nội dung phổ biến pháp luật về giao thông và xây dựng văn hóa
giao thông vào các hoạt động, sinh hoạt định kỳ, tuyên truyền dưới cờ, sinh hoạt
giờ chủ nhiệm, sinh hoạt của các đoàn thể. Đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa,
xây dựng các chuyên mục phát thanh học đường; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu,
sân khấu hóa, diễn đàn, tọa đàm, hội thảo, nói chuyện chuyên đề...
- Tiếp tục phát huy các mô hình "Cổng trường an toàn giao thông", "Bến
đò an toàn giao thông", “Văn hóa giao thông vì sự an toàn của thanh, thiếu niên
và cộng đồng”, “Văn minh và An toàn giao thông”.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống giúp học sinh
hoàn thiện các kỹ năng khi tham gia giao thông như: kỹ năng lái xe an toàn;
cách chọn mũ bảo hiểm có chất lượng; cách xử lý các tình huống có nguy cơ xảy
ra tai nạn, chạy đúng làn đường, đúng tốc độ, chấp hành các tín hiệu đèn báo; tổ
chức các khóa phổ cập bơi phù hợp; cách mặc áo phao và xử lý các tình huống
khi qua đò, qua phà...
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với Ban ATGT các cấp, các
ban, ngành liên quan ở địa phương tổ chức ra quân đợt hoạt động bảo đảm trật
tự an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội xuân năm 2019.
Xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động trong
đợt cao điểm nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật về đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, đường thủy nội địa cho học sinh, phê
phán các hành vi vi phạm thường gặp trong dịp lễ, tết như: điều khiển phương
tiện khi say rượu, bia, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm khi
tham gia giao thông bằng xe môtô, xe gắn máy… kịp thời biểu dương người tốt,
việc tốt có những hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông.
Các đơn vị tổng hợp báo cáo (theo mẫu) về tình hình trật tự, ATGT của
đơn vị mình, nêu rõ các trường hợp cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên vi
phạm Luật giao thông, cũng như các hình thức kỷ luật (nếu có) về Sở Giáo dục và
Đào tạo trước ngày 13/02/2018 qua phòng Chính trị, tư tưởng (ĐT: 0296 3958979,
email: phongchinhtritutuong@angiang.edu.vn) để tổng hợp báo cáo Bộ GDĐT.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc
nội dung Kế hoạch này./.
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (Vụ GDCT HSSV);
- VPUBND tỉnh;
- Ban ATGT tỉnh;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở GDĐT;
- Các phòng chức năng Sở GDĐT;
- Các phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc,
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ký bởi: Sở Giáo
dục và Đào tạo
Email:
sogddt@angiang.g
ov.vn
Cơ quan: Tỉnh An

Võ Bình Thư
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Mẫu báo cáo
THỐNG KÊ
Số lượng cán bộ, giáo viên, học sinh bị tai nạn giao thông
và vi phạm các quy định của Luật giao thông
(theo Kế hoạch số 215/KH-SGDĐT ngày 27/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo)
I. Cán bộ, giáo viên
Cấp học

Tổng số
cán bộ,
giáo
viên,
nhân
viên

Cán bộ, giáo viên,
nhân viên bị tai nạn
giao thông
Tử vong

Bị thương

Cán bộ,
giáo viên,
nhân viên
vi phạm
Luật giao
thông

Đang bị
cơ quan
thẩm
quyền xử
lý (có
biên bản
vi phạm)

Ghi
chú

Mầm non
Tiểu học
THCS
THPT
II. Học sinh
Cấp học

Tổng
số học
sinh

Học sinh bị tai
nạn giao thông
Tử
vong

Bị
thương

Học sinh vi
phạm Luật
giao thông
Số lượng

Nhà trường đã xử
lý kỷ luật
Khiển Cảnh
trách cáo

Ghi
chú

Xử
lý
khác
(nêu
rõ
hình
thức)

Mầm non
Tiểu học
THCS
THPT
*Ghi chú:
- Phòng GDĐT tổng hợp báo cáo cột (MN,TH,THCS);
- Các trường THPT trực thuộc: báo cáo cột THPT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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