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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học  

giai đoạn 2019-2021  

  

Thực hiện Kế hoạch số 417/KH-BGDĐT ngày 17/5/2019 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học giai 

đoạn 2019-2021; Kế hoạch số 705/KH- BGDĐT ngày 29/7/2019 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về  thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về 

“Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 

2019-2021”,  Sở Giáo dục và Đào tạo  xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác giáo dục 

an toàn giao thông (ATGT) trong trường học giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong 

các cơ sở giáo dục. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết số 

12/NQ-CP của Chính phủ đã đề ra.  

2. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về 

ATGT, văn hóa khi tham gia giao thông cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên 

và học sinh, sinh viên và học viên (HSSV) góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao 

thông, khắc phục ùn tắc giao thông và giảm tai nạn giao thông trong phạm vi cả 

nước. 

II. YÊU CẦU 

1. Bám sát nội dung, yêu cầu của Nghị quyết số 12/NQ-CP, khai thác, sử dụng 

tài liệu giáo dục về ATGT, văn hóa giao thông đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê 

duyệt vào chương trình giáo dục chính khóa với hình thức tích hợp vào nội dung của 

một số môn học và thông qua các hoạt động ngoại khóa từ bậc mầm non đến trung 

học phổ thông. Thời lượng thực hành, trải nghiệm thực tế, đảm bảo tối thiểu 5 tiết/1 

học kỳ đối với học sinh lớp đầu cấp và 3 tiết/1 học kì đối với học sinh các lớp còn 

lại; đưa kiến thức giáo dục văn hóa giao thông vào chương trình giáo dục mầm non. 

2. Bám sát nội dung, yêu cầu của Chỉ thị số 18-CT/TW, lồng ghép giáo dục 

ATGT với các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của Ngành và các hoạt 

động của nhà trường. 

3. Phát huy vai trò của cấp ủy, Ban giám hiệu và các tổ chức Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí 

Minh, Hội Sinh viên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục trong việc tổ chức các hoạt 
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động tuyên truyền, giáo dục ATGT cho cán bộ, viên chức, HSSV. 

4. Tăng cường phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT, văn hóa 

giao thông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho HSSV; vận động cha mẹ học 

sinh tham gia hướng dẫn thực hành quy tắc giao thông cho từ trẻ mầm non đến học 

sinh trung học phổ thông. 

5. Tổ chức thực hiện các giải pháp đồng bộ, thiết thực, hiệu quả không phô 

trương hình thức, lãng phí. 

III. NỘI DUNG PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 

2019-2021 

Giáo dục HSSV nắm vững các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, 

với các nội dung trọng tâm sau: 

1. Bảo đảm trật tự ATGT đường bộ 

a) Đối với giáo dục mầm non 

- Làm quen với một số phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, đường 

thủy nội địa, đường hàng không; 

- Làm quen với một số phương tiện giao thông đường bộ, biển báo hiệu giao 

thông đường bộ (biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh, biển chỉ dẫn) về 

màu sắc, hình dạng, quy định; 

- Làm quen một số dịch vụ khi tham gia giao thông; 

- Thực hiện một số quy định đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông như: 

Ngồi trên xe đạp, xe mô tô, xe gắn máy, tàu hỏa, thuyền an toàn, đi bộ an toàn. 

b) Đối với giáo dục tiểu học 

- Đi bộ trên đường, đi bộ qua đường an toàn, đi xe đạp trên đường an toàn; 

- Dự đoán để tránh các tình huống nguy hiểm, phòng tránh va chạm khi tầm 

nhìn bị che khuất và cảnh báo chơi đùa ở những nơi nguy hiểm dễ xảy ra tai nạn giao 

thông; 

- An toàn khi ngồi trên xe đạp, xe máy, quy định về đội mũ bảo hiểm; an toàn 

khi đi ô tô, xe buýt và các phương tiện giao thông đường thủy; 

- Hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông, hiệu lệnh và chỉ dẫn báo hiệu đường 

bộ, hiệu lệnh của cảnh sát giao thông (CSGT); văn hóa khi tham gia giao thông. 

c) Đối với giáo dục trung học cơ sở 

- Đi bộ qua đường ở nơi không có biển chỉ dẫn, đi xe đạp trên đường an toàn, 

qua đường ở nơi đường bộ giao nhau với đường sắt; điều khiển xe đạp điện an toàn; 
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quy định về đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và điều khiển xe 

đạp, xe đạp điện an toàn; 

- Hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông, hiệu lệnh và chỉ dẫn báo hiệu đường 

bộ, hiệu lệnh của CSGT; tình huống giao thông nguy hiểm, cách phòng tránh tai nạn 

giao thông; văn hóa khi tham gia giao thông. 

d) Đối với giáo dục trung học phổ thông 

- Độ tuổi của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; quy định về đội mũ bảo 

hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, điều khiển phương tiện xe hai bánh chạy 

bằng điện; 

- Các kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và phương tiện xe hai bánh 

chạy bằng điện an toàn; 

- Nhận thức về tình hình tai nạn giao thông, hậu quả của tai nạn giao thông; 

- Chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, tình huống nguy hiểm khi tham gia 

giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông, hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia giao 

thông; văn hóa khi tham gia giao thông. 

đ) Đối với trường Cao đẳng Sư phạm 

- Quy định về điều kiện được điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; 

- Các kỹ năng điều khiển phương tiện xe hai bánh tham gia giao thông an toàn 

và việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm; 

- Quy định về nồng độ cồn trong máu hoặc trong hơi thở khi điều khiển mô tô, 

xe gắn máy; 

- Các kiến thức về bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông; cảnh báo các lỗi 

vi phạm thường mắc phải, nguy cơ tai nạn và hậu quả phải gánh chịu khi vi phạm; 

văn hóa khi tham gia giao thông. 

2. Bảo đảm trật tự, ATGT đường sắt 

Tuyên truyền, giáo dục HSSV quy định về việc bảo đảm ATGT đường sắt, đặc 

biệt là các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đường sắt mà HSSV dễ bị vi phạm 

như: 

- Phá hoại công trình đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt; tự di 

chuyển hoặc làm sai lệch các công trình, thiết bị báo hiệu, biển báo hiệu cố định trên 

đường sắt; treo, phơi, đặt vật làm che lấp hoặc làm sai lạc tín hiệu giao thông đường 

sắt. 

- Ngăn cản việc chạy tàu, tùy tiện báo hiệu hoặc sử dụng các thiết bị để dừng 

tàu, trừ trường hợp phát hiện có sự cố mất ATGT đường sắt; vượt rào, chắn đường 
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ngang, vượt qua đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, vượt rào ngăn giữa đường sắt 

với khu vực xung quanh; 

- Để chướng ngại vật, đổ chất độc hại, chất phế thải lên đường sắt; chất dễ 

cháy, chất dễ nổ trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt và hành lang ATGT 

đường sắt; chăn thả súc vật trên đường sắt, trong phạm vi bảo vệ công trình và hành 

lang ATGT đường sắt; 

- Đi, đứng, nằm, ngồi trên nóc toa xe, đầu máy, bậc lên xuống toa xe; đu bám, 

đứng, ngồi hai bên thành toa xe, đầu máy, nơi nối giữa các toa xe, đầu máy; mở cửa 

lên, xuống tàu, đưa đầu, tay, chân và các vật khác ra ngoài thành toa xe khi tàu đang 

chạy; đi, đứng, nằm, ngồi, trên đường sắt, ném đất, đá hoặc các vật khác lên tàu hoặc 

từ trên tàu xuống. 

3. Bảo đảm trật tự, ATGT đường thủy nội địa 

- Tuyên truyền, giáo dục HSSV khi đi đò phải mặc áo phao hoặc sử dụng cặp 

phao, dụng cụ cứu sinh; chấp hành nghiêm túc các quy định về bảo đảm an toàn khi 

sử dụng phương tiện giao thông đường thủy; 

- Tùy điều kiện cụ thể của từng cơ sở giáo dục, tổ chức dạy bơi cho HSSV; 

tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn đuối nước cho HSSV, đặc biệt quan tâm 

vào mùa mưa lũ, bảo đảm tuyệt đối an toàn khi tổ chức cho HSSV khi đi tham quan, 

dã ngoại… 

IV. HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

1. Tuyên truyền thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, diễn đàn, tọa đàm, 

tổ chức ngày hội, các hội thi tìm hiểu Luật giao thông, sân khấu hóa các hoạt động; 

thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội … 

2. Tuyên truyền, giáo dục lồng ghép, tích hợp qua các giờ giảng dạy chính 

khóa, thông qua các hoạt động ngoại khóa; đặc biệt chú trọng mở rộng tuyên truyền 

tới các bậc cha mẹ học sinh. 

3. Tuyên truyền trực quan thông qua: xây dựng hệ thống pa nô, áp phích, băng 

rôn, tờ rơi, khẩu hiệu, trang thông tin của các cơ sở giáo dục… 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục Trung học 

- Chủ trì hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ 

sở giáo dục và đào tạo trong tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện; 

- Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ tuyên truyền, 

giảng dạy pháp luật về an toàn giao thông cho giáo viên, giảng viên các cơ sở giáo 

dục và đào tạo trong tỉnh; 
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- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục khai thác, sử dụng tài liệu giáo dục về an toàn 

giao thông; tài liệu văn hóa giao thông cho học sinh phổ thông; 

- Kiểm tra, giám sát công tác giáo dục ATGT cho học sinh trong các cơ sở giáo 

dục và đào tạo trong tỉnh. 

2. Phòng Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học 

Phối hợp với phòng Giáo dục Trung học chỉ đạo, hướng dẫn các trường Mầm 

non, Tiểu học lồng ghép các nội dung giáo dục ATGT vào kế hoạch giáo dục của nhà 

trường; phối hợp chỉ đạo tổ chức giao lưu "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" 

cho học sinh tiểu học. 

3. Các phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn triển khai đồng bộ 

các giải pháp tuyên truyền, giáo dục ATGT cho học sinh;  

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức hướng dẫn các cơ sở giáo dục trực thuộc triển 

khai thực hiện hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT; 

- Rà soát lại chương trình, nội dung, phương pháp, thời lượng giảng dạy về trật 

tự ATGT đang thực hiện và kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định 

hiện hành; 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác giáo dục ATGT trong 

các nhà trường; kịp thời biểu dương, khen thưởng và xử lý kỷ luật nghiêm các trường 

hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

4. Các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường 

xuyên 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giáo dục ATGT cho HSSV theo giai 

đoạn và cho từng năm học; 

- Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường tổ chức dạy học tích hợp trong 

các môn học chính khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp hoặc sinh hoạt dưới cờ đầu 

tuần, các hoạt động trải nghiệm để tuyên truyền, giáo dục về ATGT cho người học 

đảm bảo tối thiểu 5 tiết/học kỳ đối với học sinh đầu cấp và 3 tiết/học kỳ đối với học 

sinh các lớp còn lại; 

 ( Các đơn vị lưu kế hoạch thực hiện và hồ sơ minh chứng để phục vụ công tác 

kiểm tra) 

- Khuyến khích phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT, văn hóa 

giao thông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn qua các hoạt động ngoại khóa; 
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- Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy ATGT trong trường học; lấy thái 

độ, hành vi về thực hiện ATGT của học sinh, học viên là tiêu chí đánh giá rèn luyện, 

xếp loại. 

- Chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan của địa phương tổ chức giao 

thông khu vực cổng trường học để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trong giờ 

cao điểm. 

5. Trường Cao đẳng Sư phạm 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giáo dục ATGT cho HSSV theo giai 

đoạn và cho từng năm học; 

 - Thực hiện nghiêm túc kế hoạch giảng dạy ATGT theo quy định, chỉ đạo 

giảng viên, giáo viên lồng ghép nội dung giáo dục ATGT vào các hoạt động giáo dục 

của nhà trường; 

- Tuyên truyền sâu rộng giáo dục ATGT trong tuần sinh hoạt công dân đầu 

năm học, đầu khóa học và cuối khóa học cho HSSV; 

- Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm chuyên đề về các hành vi bị cấm khi tham gia 

giao thông, về nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông và các kỹ năng tham gia giao 

thông an toàn; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, sân khấu hóa, viết bài, tuyên truyền qua 

phát thanh nội bộ về ATGT; 

- Xây dựng các hoạt động tuyên truyền thông qua các tổ chức Đoàn, Hội, Đội 

và Website của nhà trường; thành lập các nhóm, đội thanh niên tình nguyện, thanh 

niên xung kích đảm bảo ATGT; tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động bảo đảm 

trật tự ATGT khu vực cổng trường và hoạt động tình nguyện của địa phương trong 

các đợt cao điểm về giao thông như: dịp nghỉ tết, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, 

các kỳ nghỉ Lễ và đầu năm học mới… 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường, 

trung tâm trực thuộc Sở, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình triển khai nếu có vấn đề 

vướng mắc liên hệ với phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng 

theo số điện thoại 02063.755.888 để phối hợp giải quyết./. 

 

 Nơi nhận: 
- Ban ATGT tỉnh (Sở GTVT tỉnh); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng GDMN và GDTH; 

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Các trường, trung tâm trực thuộc Sở; 

- Các trung tâm GDNN-GDTX; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Vũ Văn Dương 
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