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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông năm 2019 

 
Thực hiện Kế hoạch số 181/KH-BGDĐT ngày 12/3/2019 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trường học năm 2019; 

Kế hoạch số 882/KH-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc 

triển khai năm an toàn giao thông 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch 

triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2019 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 của ngành 

Giáo dục được giao tại Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa nhằm nâng cao kiến thức, ý 

thức trách nhiệm và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông cho toàn thể cán 

bộ, công chức, viên chức, học sinh trong việc tự giác tuân thủ pháp luật về ATGT. 

Hạn chế học sinh vi phạm pháp luật về ATGT, góp phần giảm thiểu vi phạm 

ATGT, tai nạn giao thông. 

3. Phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5 – 10% cả 03 tiêu chí ( số vụ, số 

người chết, số người bị thương); giảm 10% số thương vong do tai nạn giao thông 

liên quan đến vận tải hành khách và mô tô, xe máy so với năm 2018. 

II. Yêu cầu 

1. Bám sát nội dung, yêu cầu của Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ, Kế 

hoạch số 48/KH-UBATGTQG ngày 31/01/2019 của Ủy ban ATGT Quốc gia về 

năm ATGT 2019 các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch cụ thể về tăng cường tuyên 

truyền, giáo dục kiến thức ATGT cho học sinh với chủ đề “An toàn giao thông cho 

hành khách và người đi mô tô, xe máy”; xây dựng kế hoạch triển khai năm an toàn 

giao thông 2019 và phát động “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới 

trường - tháng 9/2019”. 

2. Kết hợp giáo dục chính khóa với các hoạt động ngoại khóa, 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; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng băng 

đĩa, phim ảnh …để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục ATGT trong trường học. 

3. Tăng cường phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà 

trường, đặc biệt là các tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh 

niên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong việc tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền giáo dục ATGT cho học sinh. 
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III. Nội dung phổ biến, tuyên truyền, giáo dục 

1. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ 

Giáo dục học sinh nắm vững các quy định của pháp luật khi tham gia giao 

thông, với các nội dung trọng tâm là: 

a. Đối với giáo dục mầm non 

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

thủy và đường hàng không. 

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

- Làm quen với tín hiệu 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 mầu sắc, 

hình dạng, quy định. 

b. Đối với giáo dục tiểu học 

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

- Ngồi trên xe đạp, xe máy an toàn, chấp hành nghiêm việc đội mũ bảo hiểm; 

an toàn khi đi ô tô, xe buýt. 

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

đường bộ, hiệu lệnh của CSGT; văn hóa khi tham gia giao thông. 

- Phối hợp Ban ATGT các huyện, thi xã (thành phố) tổ chức sơ kết chương 

trình tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho toàn bộ học sinh lớp 1 năm học 2018 - 2019 

do Công ty Honda Việt Nam tài trợ; xây dựng và triển khai kế hoạch tặng mũ bảo 

hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2019 - 2020. 

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; quy định về đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và điều 

khiển xe đạp điện an toàn. 

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

đường bộ, hiệu lệnh của CSGT; tình huống giao thông nguy hiểm, học sinh làm gì 

để 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 (TNGT), hậu quả của TNGT. 
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- Chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, tình huống khi tham gia giao thông, 

phòng tránh TNGT, hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia giao thông; văn hóa khi 

tham gia giao thông. 

2. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt 

Tuyên truyền, giáo dục cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc 

quy định về việc bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, đặc biệt là các hành vi bị 

nghiêm cấm như sau: 

- Phá hoại công trình đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt, tự ý 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; không vượt qua đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, vượt rào ngăn 

giữa đường sắt với khu vực xung quanh, để vật chướng ngại, chất dễ cháy, chất dễ 

nổ trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt và hành lang an toàn giao thông 

đường sắt. 

- Không 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. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Đối với các phòng giáo dục và đào tạo 

- Phối hợp với các ban, ngành liên quan tham mưu cho Uỷ ban nhân dân 

huyện, thị xã, thành phố ban hành các quy định và điều kiện đảm bảo cho công tác 

giáo dục an toàn giao thông. 

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

bộ các giải pháp tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông. 

- 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, an toàn 

giao thông. 

- Chỉ đạo quyết liệt các trường học tổ chức họp với phụ huynh học sinh để 

tuyên truyền, vận động, ký cam kết việc không giao xe máy cho học sinh khi chưa 

có giấy phép lái xe và cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô 

tô, xe gắn máy tham gia giao thông và điều khiển xe đạp điện, xe máy điện. 

- Quy định cụ thể việc xử lý kỷ luật phù hợp với những trường hợp học sinh 

vi phạm an toàn giao thông để răn đe, giáo dục học sinh và thông báo cho tất cả 

phụ huynh biết để cùng thực hiện; giao cho giáo viên chủ nhiệm có hình thức kiểm 

tra, giám sát hàng ngày đối với học sinh, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của 

Hiệu trưởng nhà trường trong việc triển khai và chịu trách nhiệm về kết quả thực 

hiện. 
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- Nghiêm túc triển khai Kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo về tăng cường 

thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát. 

- Đưa nội dung chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông vào nội quy 

nhà trường và là một trong các nội dung đánh giá thi đua năm học. Biểu dương, 

khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm trật 

tự an toàn giao thông; xử lý nghiêm những tập thể và cá nhân vi phạm. 

- Xây dựng kế hoạch triển khai Năm an toàn giao thông 2019 và phát động 

“Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường - tháng 9/2019”. 

- Sơ kết chương trình tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho toàn bộ học sinh lớp 

1 năm học 2018 - 2019 do Công ty Honda Việt Nam tài trợ; xây dựng và triển khai 

kế hoạch tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2019 - 2020. 

2. Các cơ sở giáo dục phổ thông 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo 

dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường 

thủy nội địa theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy an toàn giao thông trong trường 

học; lấy thái độ, hành vi về thực hiện an toàn giao thông của học sinh là tiêu chí 

đánh giá rèn luyện, xếp loại. 

- Yêu cầu phụ huynh học sinh ký cam kết với nhà trường trong việc không 

giao xe máy cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe và đội mũ bảo hiểm cho học 

sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông và điều khiển xe đạp 

điện, xe máy điện. Những trường hợp vi phạm sẽ thông báo cho phụ huynh biết để 

cùng phối hợp thực hiện. 

- Giao cho giáo viên chủ nhiệm giáo dục, nhắc nhở, có hình thức kiểm tra, 

giám sát hàng ngày đối với học sinh. 

- Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tham gia công tác giáo dục 

an toàn giao thông và nắm bắt tình hình thực hiện các quy định về an toàn giao 

thông; đưa các tình huống xảy ra khi tham gia giao thông để cán bộ, giáo viên và 

học sinh thảo luận và đề ra phương án giải quyết trong các hoạt động ngoại khóa 

và sinh hoạt lớp. 

- Phối hợp với các ban, ngành liên quan của địa phương xây dựng mô hình 

“Cổng trường an toàn giao thông” và tổ chức các buổi phổ biến, tuyên truyền trực 

tiếp pháp luật về an toàn giao thông, tập trung vào các nội dung: các lỗi vi phạm 

thường gặp khi tham gia giao thông; nguyên nhân các vụ tai nạn, ùn tắc giao  

thông; các kỹ năng tham gia giao thông an toàn. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức hướng dẫn giao 

thông khu vực cổng trường giờ cao điểm; bố trí giờ học, giờ tan trường hợp lý để 

tránh ùn tắc giao thông; tùy điều kiện của trường, phối hợp với phụ huynh học sinh 
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tổ chức xe đưa đón học sinh; vận động học sinh hạn chế sử dụng phương tiện giao 

thông cá nhân; mở cổng trường để phụ huynh vào sân đưa đón học sinh. 

- Các trường triển khai quyết liệt không để xảy ra tình trạng học sinh không 

đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, tình trạng 

học sinh chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; 

điều khiển xe đạp điện, xe máy điện, tình trạng học sinh đu bám khi đi xe buýt. 

- Khi ký hợp đồng xe đưa đón học sinh phải kiểm tra và yêu cầu các chủ xe 

bổ sung, chấp hành đầy đủ các điều kiện về kinh doanh vận tải bằng ô tô (có phù 

hiệu “Xe hợp đồng” do Sở GTVT cấp, có lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, …), 

quy định về điều kiện lưu hành của phương tiện (niên hạn xe, thời hạn đăng kiểm), 

bố trí lái xe có GPLX phù hợp với loại xe (xe chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi 

phải có GPLX hạng D, trên 30 chỗ ngồi phải có GPLX hạng E). Đồng thời gắn 

trách nhiệm của Hiệu trưởng với chủ phương tiện đưa đón học sinh. 

- Xây dựng kế hoạch triển khai năm an toàn giao thông 2019 và phát động 

“Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường - tháng 9/2019”. 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nội 

dung trên và báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo qua Phòng Giáo dục Trung học và 

Giáo dục Chuyên nghiệp – Giáo dục Thường xuyên trước ngày 25/6/2019 và 

10/12/2019./. 
 

Nơi nhận: 

- Bộ GDĐT (để b/c) 
- Ban ATGT tỉnh (để b/c); 

- Các trường THPT (thực hiện); 

- Các phòng GD&ĐT (thực hiện); 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở (để biết); 

- Các Phòng thuộc Sở (phối hợp); 

- Lưu: VT, GDTrH&GDCN-GDTX (Tiến 03b). 

GIÁM ĐỐC 
Người ký: Phan Đoàn Thái 
Email: 
thaipd@sgddt.binhthuan.gov.vn 
Cơ quan: Sở Giáo dục và Đào 
tạo, Tỉnh Bình Thuận 
Chức vụ: Giám đốc 
Thời gian ký: 01.04.2019 
09:53:13 +07:00 

Phan Đoàn Thái 
Người ký: Phan Đoàn Thái 
Email: 
thaipd@sgddt.binhthuan.g 
ov.vn 
Cơ quan: Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Tỉnh Bình Thuận 
Thời gian ký: 01.04.2019 
09:54:02 +07:00 

mailto:thaipd@sgddt.binhthuan.gov.vn
mailto:thaipd@sgddt.binhthuan.g

