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KẾ HOẠCH
Thực hiện Chiến lược bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2030

Căn cứ Kế hoạch số 209/KH-BGDĐT ngày 09/03/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong ngành
Giáo dục giai đoạn 2021-2030; Thực hiện Chỉ đạo của Ban An toàn giao thông Quốc gia;
Hướng dẫn của Ban an toàn giao thông tỉnh về việc đảm bảo an toàn giao thông cho trẻ em,
Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:
I. Mục đích

- Triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao tại Quyết định số
2060/QĐ-TTg ngày 12/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc
gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn
đến năm 2045.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giao thông đường
bộ, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông
và thái độ ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông; chú trọng rèn luyện phẩm chất
đạo đức, tinh thần trách nhiệm, kĩ năng trong đội ngũ cán bộ quản lí, nhà giáo, nhân
viên, người lao động và học sinh, học viên; khắc phục vi phạm an toàn giao thông, tai
nạn giao thông, ùn tắc giao thông và góp phần hàng năm giảm 5-10% số người chết
và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ một cách bền vững, tiến tới xây dựng
một xã hội có hệ thống giao thông an toàn, thông suốt, thuận tiện, hiệu quả và thân
thiện môi trường.
II. Yêu cầu

- 100% các cơ sở giáo dục tổ chức giáo dục, phổ biến kiến thức, pháp luật về
trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các kĩ năng tham gia giao thông an toàn cho
cán bộ quản lí, nhà giáo, nhân viên, người lao động và học sinh, học viên.
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- 100% khu vực cổng trường học nằm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các
đường trục chính đô thị được tổ chức giao thông bảo đảm an toàn và chống ùn tắc
giao thông.
- 100 % học sinh, trẻ em khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe cơ giới
02 bánh (xe máy, xe môtô) tự giác chấp hành quy tắc giao thông; tuyệt đối không
điều khiển xe tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe theo
quy định.
- Các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với Ban An toàn giao thông, các cơ
quan đơn vị liên quan và chính quyền các địa phương trong việc tuyên truyền, giáo
dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho cán bộ quản lí, nhà giáo, nhân viên,
người lao động và học sinh, học viên; tổ chức giao thông bảo đảm an toàn và chống
ùn tắc giao thông khu vực cổng trường học.
III. Nhiệm vụ, giải pháp

1. Năm 2021, thực hiện nội dung trong Kế hoạch số 21/KH-BGDĐT ngày
6/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai công tác giáo dục tuyên truyền,
giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2021 và các nội dung trong (Phụ
lục đính kèm); thực hiện các nhiệm vụ được giao của Thủ tướng Chính phủ và Ủy
ban An toàn giao thông Quốc gia.
2. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện “Tháng cao điểm an toàn giao
thông” và tuyên truyền vào dịp Tết, lễ, hội theo chuyên đề cụ thể hằng năm.
3. Hoàn thiện chương trình, tài liệu giảng dạy và đưa nội dung giáo dục pháp
luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, văn hóa giao thông, kĩ năng tham gia giao
thông an toàn vào trong chương trình chính khóa, trong các hoạt động trải nghiệm
cho học sinh phổ thông; tăng cường công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và
xã hội trong giáo dục an toàn giao thông cho học sinh.
4. Đưa giáo dục an toàn giao thông vào chương trình chính khóa cho học sinh,
học viên phù hợp với đặc điểm của từng bậc học, từng đối tượng học sinh.
5. Tăng cường quản lí hoạt động đưa đón học sinh bằng xe ô tô; ban hành quy
trình đưa đón học sinh bằng xe ô tô đảm bảo an toàn khi sử dụng dịch vụ.
6. Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác tuyên truyền, phổ
biến và giáo dục pháp luật về an toàn giao thông qua các nền tảng công nghệ thông
tin như: Internet, mạng xã hội, điện thoại thông minh, đặc biệt bằng các công cụ hình
ảnh trực quan, các ứng dụng trò chơi...
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7. Đưa nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật và chấp hành pháp luật về trật tự,
an toàn giao thông vào sinh hoạt thường xuyên của các đoàn thể. Tiếp tục đưa việc
chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông là một tiêu chí đánh giá chất lượng
của các nhà trường và là một tiêu chuẩn đánh giá xếp loại cuối năm của học sinh, học
viên.
8. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ quản lí, nhà giáo, nhân
viên, người lao động và học sinh, học viên sử dụng phương tiện vận tải hành khách
công cộng, góp phần giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông.
9. Phối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan triển khai cải thiện kết
cấu hạ tầng giao thông xung quanh khu vực trường học, trên các tuyến đường từ nhà
đến trường và từ trường về nhà cho học sinh.
10. Tuyên truyền, phối hợp tổ chức việc thường xuyên rèn luyện và nâng cao
kỹ thuật, kỹ năng tham gia giao thông (đi bộ, đi xe đạp, xe gắn máy, xe môtô, phương
tiện công cộng...) sử dụng công nghệ trong giao thông phù hợp với lứa tuổi...
IV. Tổ chức thực hiện
1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị chủ động xây dựng kế
hoạch Chiến lược bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong ngành Giáo dục
giai đoạn 2021-2030. Tùy theo tình hình thực tế ở từng địa phương và đơn vị, hàng
năm xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết nhằm mang lại hiệu quả thiết thực.
2. Phòng GDĐT phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng các biển báo,
pano về giao thông tại địa bàn đi lại của học sinh để tuyên truyền, nâng cao ý thức
chấp hành luật giao thông và tổ chức triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền,
giáo dục ATGT trong nhà trường.
3. Chịu trách nhiệm tự kiểm tra, phối hợp kiểm tra và có hình thức giáo dục, xử
lý việc học sinh, trẻ em khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe cơ giới 02 bánh
(xe máy, xe môtô) không tự giác chấp hành quy tắc giao thông; điều khiển xe tham
gia giao thông khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe theo quy định.
4. Giao Phòng Chính trị, tư tưởng – Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan giúp
việc cho Giám đốc, có trách nhiệm đôn đốc, phối hợp thực hiện kế hoạch này; định
kỳ tổng hợp tình hình báo cáo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban ATGT tỉnh và
Bộ GDĐT theo quy định.
5. Các phòng Giáo dục và Đào tạo, trường THPT trực thuộc tổ chức triển khai
thực hiện; báo cáo tình hình và kết quả thực hiện định kỳ về Sở GDĐT vào ngày
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05/11 hàng năm và báo cáo tổng kết triển khai thực hiện giai đoạn 2021 - 2030 trước
ngày 15/10/2030 và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung kế hoạch này./.
Nơi nhận:

ơ

- Bộ GDĐT (Vụ GDCT-CTHSSV);
- VP. UBND tỉnh An Giang;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Công an tỉnh (Phòng PA03, PV05, PC08);
- Ban ATGT tỉnh;
- Sở GTVT AG;
- UBND huyện, TX, TP;
- Phòng GDĐT huyện, thị, thành phố;
- Các trường THPT trực thuộc;
- TTGDTX tỉnh;
- Trung tâm Đào tạo, HL và thi đấu TDTT;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Các phòng, T Tra Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Bình Thư
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