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KẾ HOẠCH
Triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn
giao thông trong trường học năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-BGDĐT ngày 06/01/2021 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông
trong trường học năm 2021; Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 12/01/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2021 “Nâng cao hiệu lực, hiệu
quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”.
Sở GDĐT xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn
giao thông trong trường học năm 2021, cụ thể như sau:
I. Mục đích
1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động thực thi
pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT).
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, kĩ năng tham gia giao thông an toàn và ứng xử có văn hóa khi tham gia
giao thông cho toàn thể cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên
(HSSV) trong việc tự giác tuân thủ pháp luật về TTATGT. Hạn chế HSSV vi phạm
pháp luật về an toàn giao thông (ATGT), góp phần giảm thiểu vi phạm ATGT, tai nạn
giao thông, ùn tắc giao thông.
II. Yêu cầu
1. Bám sát nội dung Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ, Kế hoạch năm
ATGT 2021 của Ủy ban ATGT Quốc gia, các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch cụ
thể về tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức ATGT cho HSSV với chủ đề
“Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”.
2. Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và HSSV về
Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành
chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
3. 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 cưòng ứng dụng công nghệ thông tin, Internet và mạng xã
hội, sử dụng băng đĩa, phim ảnh, các ứng dụng... để nâng cao hiệu quả của công tác
giáo dục ATGT trong trường học.
4. Hiệu trưởng nhà trường (phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tại địa
phương) ký hợp đồng trách nhiệm với các chủ xe ô tô đưa đón học sinh khi chủ xe
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chấp hành đúng các quy định của pháp luật về kinh doanh đối xe ô tô đưa đón học sinh
trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
5. Tăng cường phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức trong nhà trưòng, đặc
biệt là các tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản 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 HSSV.
III. Nội dung phổ biến, tuyên truyền, giáo dục
1. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
Tuyên truyền, giáo dục cho HSSV pháp luật về ATGT, nhằm nâng cao nhận
thức, ý thức chấp hành pháp luật và các hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao
thông, với các nội dung trọng tâm:
a) Các quy định về 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 màu
sắc, hình dạng...
b) Ngồi trên xe đạp, xe đạp điện, xe gắn máy, xe mô tô, xe ô tô, xe buýt, an toàn
và đi bộ an toàn.
c) Hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông, hiệu lệnh và chỉ dẫn của báo hiệu
đường bộ, hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông.
d) Độ tuổi của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; quy định bắt buộc về đội
mũ bảo hiểm, các kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện an toàn; cách
phòng tránh tai nạn giao thông.
đ) Quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phưong tiện
cơ giới đường bộ; quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm.
e) Các kĩ năng bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông; cảnh báo các lỗi vi
phạm thường mắc phải, nguy cơ xảy ra tai nạn, nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao
thông.
2. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa
a) 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.
b) Chỉ đạo, triển khai việc phòng tránh tai nạn đuối nước trong HSSV; tổ chức
huấn luyện kỹ năng phòng tránh đuối nước cho HSSV khi đi tham quan, dã ngoại, hạn
chế tổ chức hoạt động tham quan vào mùa mưa lũ, vùng nguy hiểm... để đảm bảo an
toàn.
IV. Kinh phí: (Phụ lục đính kèm)
V. Tổ chức thực hiện
1. Các phòng chuyên môn trực thuộc Sở
- Phối hợp với Văn phòng Ban ATGT tỉnh triển khai dự án “Giám tốc độ Trường học an toàn” do Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á tài trợ.
- Triển khai các chương trình, cuộc thi về giáo dục ATGT do các bộ, ngành
Trung ương phát động.
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- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và Công an tỉnh kiểm tra việc chấp hành
quy định của pháp luật về kinh doanh đối với xe ô tô đưa đón học sinh trên địa bàn
tỉnh Gia Lai vào đầu năm học 2021-2022.
- Triển khai Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp
Một năm học 2021-2022.
2. Các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm
GDNN-GDTX huyện/thị xã/thành phố
Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Năm ATGT 2021 trong đó cần chú
trọng:
- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức ATGT cho HSSV trong các dịp
cao điểm nghỉ tết dương lịch, tết nguyên đán 30/4, 01/4 và dịp nghỉ hè, kỳ thi tốt
nghiệp THPT năm 2021; phát động “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh
tới trường-tháng 9/2021”.
- Tiếp tục tổ chức cho học sinh ký cam kết chấp hành các quy định của pháp
luật về TTATGT và là một tiêu chỉ đánh giá rèn luyện, xếp loại thi đua cuối năm; có
biện pháp kiểm soát không để học sinh chưa đủ tuổi vi phạm quy định điều khiển xe
môtô, xe gắn máy.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương trong việc kiểm soát an toàn
đối với xe đưa đón học sinh; gắn trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường trong việc
ký kết hợp đồng xe đưa đón học sinh, có biện pháp xử lý nếu để xảy ra sai phạm.
- Chỉ đạo tổ chức công tác bảo đảm TTATGT trước cổng trường vào giờ đến
trường và tan học; tiếp tục kiện toàn và duy trì mô hình “Cổng trường an toàn”.
Các phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục tăng cường kiểm tra, đánh giá, đôn đốc
thực hiện; kịp thời biểu dương, khen thưởng và xử lý kỷ luật nghiêm các trường hợp vi
phạm. Chủ động tổ chức tổng kết và bình xét khen thưởng các tập thể, cá nhân có
thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua về công tác bảo đảm TTATGT năm
2021./.
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Giám đốc (b/c);
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh (p/h);
- Các phòng GDĐT (tr/khai);
- Các đơn vị trực thuộc Sở (th/h);
- Các trung tâm GDNN-GDTX (th/h);
- Lưu: VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Khoa Nghi
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Phụ lục
DỰ TRÙ KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BẢO ĐẢM
TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2021
(Đính kèm Kế hoạch số:97/KH-SGDĐT ngày 19 tháng 01/2021 của Sở GDĐT)
1. Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
Nội dung
- Ban tổ chức: 3 người x 100 000 đ x 20 ngày

Thành tiền (đồng)
6 000 000

- Báo cáo viên: 1 người x 15 lớp x 2 000 000 đ

30 000 000

- Công tác phí: 3 người x 200 000 đ x 20 ngày

12 000 000

- Đi đường: 3 người x 300 000 đ x 20 ngày

18 000 000

- Văn phòng phẩm: 15 lớp x 500 000 đ

7 500 000

- Thuê phòng ngủ: 3 người x 300 000 x 10 đêm

9 000 000

Cộng

82 500 000

2. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông đối với
cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên
Nội dung
- Đoàn kiểm tra: 3 người x 100 000 đ x 15 ngày
- Công tác phí: 3 người x 200 000 đ x 15 ngày
- Đi đường: 3 người x 300 000 đ x 15 ngày
Cộng

Thành tiền (đồng)
4 500 000
9 000 000
13 500 000
27 000 000

3. Tham dự các Cuộc thi về An toàn gia thông cấp tỉnh và cấp quốc gia năm học
2020-2021
Nội dung
a) Vận động tổ chức các Cuộc thi
- Ban tổ chức: 3 người x 100 000 đ x 10 ngày
- Báo cáo viên: 1 người x 2 000 000 đ x 10 ngày

Thành tiền (đồng)
3 000 000
20 000 000

- Công tác phí: 3 người x 200 000 đ x 10 ngày

6 000 000

- Đi đường: 3 người x 300 000 đ x 10 ngày

9 000 000

Cộng
38 000 000
b) Đưa đoàn tham gia dự thi Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm
2021
- Tiền ngủ: 2 phòng x 3 đêm x 1 000 000 đ
6 000 000
- Công tác phí: 3 người x 200 000 đ x 4 ngày

2 400 000

- Tiền xe: 3 người x 2 vé x 1 000 000 đ

6 000 000

- Tiền taxi: 4 lượt x 200 000 đ
Cộng

800 000
15 200 000

Tổng cộng Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT năm 2021
- Bằng số: 162 700 000 đồng.
- Bằng chữ: Một trăm sáu mươi hai triệu bảy trăm ngàn đồng./.

