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KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông
và trật tự đô thị năm 2017
Căn cứ kế hoạch số 19/KH-BGDĐT, ngày 12/01/2016 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo (GDĐT) về tổ chức thực hiện phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an
toàn giao thông (ATGT) trong ngành giáo dục giai đoạn 2016-2020; kế hoạch số
110/KH-BGDĐT, ngày 21/02/2017 của Bộ GDĐT về việc triển khai công tác
giáo dục ATGT trong trường học năm 2017; kế hoạch số 1931/KH-SGDĐT,
ngày 17/10/2016 của Sở GDĐT tỉnh Bình Dương về thực hiện công tác tuyên
truyền, giáo dục ATGT trong trường học năm học 2016–2017; Chỉ thị số
05/CT-UBND, ngày 28/12/2016 của UBND thành phố Thủ Dầu Một về việc
triển khai các giải pháp kéo giảm tại nạn giao thông trên địa bàn thành phố Thủ
Dầu Một;
Thực hiện kế hoạch số 29/KH-BATGT ngày 07/3/2017 của Ban ATGT
thành phố Thủ Dầu Một về việc triển khai thực hiện công tác đảm bảo trật tự,
ATGT và trật tự đô thị (TTĐT) năm 2017;
Phòng GDĐT thành phố Thủ Dầu Một xây dựng kế hoạch triển khai thực
hiện đảm bảo trật tự, ATGT và TTĐT trong năm 2017 như sau:
I. MỤC ĐÍCH
1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục ATGT trong các cơ
sở giáo dục.
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 hoá khi tham gia giao thông cho toàn
thể công chức, viên chức, nhân viên (CC, VC, NV) và học sinh (HS) trong việc
tự giác tuân thủ pháp luật về ATGT, xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Hạn
chế tối đa các vi phạm pháp luật về ATGT, góp phần giảm thiểu vi phạm ATGT,
tai nạn, ùn tắc giao thông trên địa bàn.
3. Phát huy thành quả đạt được, tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp
khắc phục ùn tắc giao thông tại trường học trong các giờ cao điểm học sinh đến
trường và ra về.
II. YÊU CẦU
1. Bám sát nội dung, yêu cầu của kế hoạch số 1931/KH-SGDĐT, ngày
17/10/2016 của Sở GDĐT tỉnh Bình Dương, kế hoạch số 29/KH-BATGT ngày
07/3/2017 của Ban ATGT thành phố Thủ Dầu Một, xây dựng kế hoạch triển
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khai thực hiện cụ thể từng nhiệm vụ, từng hoạt động phù hợp với thực tế của
đơn vị. 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 của ngành và các
hoạt động của nhà trường. Tuyệt đối tránh hình thức, khoa trương, triệt để thực
hành tiết kiệm.
2. Quán triệt nhiệm vụ cụ thể đến từng CC,VC, NV và học sinh, gắn trách
nhiệm của hiệu trưởng với kết quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự, ATGT
trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của đơn vị. Tăng cường phối
hợp, phát huy vai trò của các tổ chức trong trường, đặc biệt là các tổ chức Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong việc tổ
chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về trật tự, ATGT, TTĐT cho toàn thể
CC, VC, NV và học sinh.
3. Bổ sung, hoàn thiện các điều kiện đảm bảo cho công tác giáo dục về
trật tự, ATGT trong nhà trường; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, băng
đĩa, phim ảnh,… để nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục ATGT trong
trường học.
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác đảm bảo trật tự ATGT
theo kế hoạch số 51-KH/TU ngày 13/5/2013 của Thành ủy và kế hoạch số
65/KH-UBND ngày 09/9/2013 của UBND thành phố Thủ Dầu Một về thực hiện
Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tổ
chức phát động các phong trào thi đua thực hiện đảm bảo trật tự ATGT với
những nội dung thiết thực, cụ thể, phù hợp với tình hình đặc điểm của từng
trường theo tinh thần kế hoạch số 19/KH-BGDĐT, ngày 12/01/2016 của Bộ
GDĐT về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua đảm bảo trật tự, ATGT
trong ngành giáo dục đoạn 2016-2020;
2. Các trường học tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2017 tập
trung triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch số 112/KH-UBND ngày
23/8/2016 của UBND thành phố Thủ Dầu Một về triển khai công tác đảm bảo
trật tự, ATGT trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một giai đoạn 2016-2020; kế
hoạch số 121/KH-BATGT ngày 19/9/2016 của Ban ATGT thành phố Thủ Dầu
Một về tổ chức thực hiện phong trào thi đua đảm bảo trật tự, ATGT trên địa bàn
thành phố Thủ Dầu Một giai đoạn 2016-2020
3. Tiếp tục triển khai, tuyên truyền sâu, rộng trong tập thể CC, VC, NV và
học sinh của nhà trường, tác động đến cha mẹ học sinh (CMHS), gia đình, và
nhân dân nơi cư trú chấp hành tốt các chủ trương, quy định về đảm bảo trật tự,
ATGT thông qua các buổi sinh họat hội đồng, ngọai khóa, sinh họat dưới cờ,
hoạt động NGLL …
4. Hiệu trưởng các trường tập trung chỉ đạo quyết liệt đồng bộ, tiếp tục
thực hiện hiệu quả các biện pháp trọng tâm đảm bảo trật tự, ATGT trong năm
2017 theo kế hoạch số 110/KH-BGDĐT, ngày 21/02/2017 của Bộ GDĐT về
việc triển khai công tác giáo dục ATGT trong trường học năm 2017; kế hoạch số
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1931/KH-SGDĐT, ngày 17/10/2016 của Sở GDĐT tỉnh Bình Dương về thực
hiện công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT trong năm 2017. Đặc biệt, trong
thời gian nghỉ hè 2017 phải chỉ đạo, triển khai việc phòng tránh tai nạn đuối
nước trong học sinh. Chú ý quan tâm vào mùa mưa lũ, tổ chức cho học sinh đi
tham quan, dã ngoại an toàn ….
5. Một số nội dung trọng tâm tuyên truyền cho CMHS và giáo dục học
sinh nắm vững các quy định của pháp luật về an toàn giao thông là:
- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức khi tham gia giao thông, các
hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông. Phổ biến các kiến thức pháp
luật và kỹ năng về bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông; cảnh báo các lỗi vi
phạm thường mắc phải, nguy cơ tai nạn, nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao
thông.
- Giao thông đường bộ: tuyên truyền, giáo dục 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… 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.
- 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, xe đạp điện; các kỹ năng điều
khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện an toàn; cách phòng tránh tai nạn giao
thông. Quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương
tiện cơ giới đường bộ; quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm. Ngồi trên xe đạp, xe
mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe ô tô, xe buýt an toàn; đi bộ an toàn.
- Giao thông đường thủy: Tuyên truyền, giáo dục kiến thức về tham gia
giao thông đường thủy nội địa. 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 nội địa. Phối hợp tổ chức các
lớp học bơi cho học sinh các trường tiểu học, THCS. Hướng dẫn, triển khai thực
hiện việc phòng tránh tai nạn đuối nước trong học sinh. Đặc biệt quan tâm vào
mùa mưa lũ, tổ chức cho học sinh đi tham quan, dã ngoại an toàn…
IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền phổ biến,
giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT theo kế hoạch của Sở GDĐT. 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 tuyên truyền trực tiếp 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.
2. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch giảng dạy ATGT theo quy định, chỉ
đạo giáo viên lồng ghép nội dung giáo dục ATGT trong các môn học và các hoạt
động của nhà trường. Chỉ đạo thực hiện giảng dạy ATGT cho học sinh tiểu học
theo hướng dẫn của Công văn số 06/SGDĐT-GDTH, ngày 04/01/2010 của Sở
GDĐT tỉnh Bình Dương; tổ chức giảng dạy chính khoá kết hợp với hoạt động
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ngoại khoá về nội dung giáo dục ATGT cho học sinh cấp THCS, có kế hoạch
đưa nội dung giáo dục ATGT vào sinh hoạt tập thể (sinh hoạt trường, sinh hoạt
lớp, hoạt động ngoài giờ lên lớp...). Tổ chức cho học sinh tiểu học, trung học cơ
sở tham gia các đợt thi tìm hiểu, thi vẽ tranh về ATGT do nhà trường phối hợp
địa phương tổ chức. Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy ATGT trong
trường học; lấy thái độ, hành vi về thực hiện ATGT của học sinh là tiêu chí đánh
giá rèn luyện, xếp loại.
3. Tổ chức cho CMHS lớp 1, 2,3 làm cam kết không cho học sinh đi xe
đạp đến trường; CMHS cam kết khi đưa đón học sinh phải đội mũ bảo hiểm cho
các em, không lấn chiếm lòng lề đường gây ùn tắc giao thông trước cổng trường.
Các trường THCS chỉ đạo quyết liệt không để xảy ra tình trạng học sinh không
đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe đạp điện, tình trạng học sinh
chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đến
trường; CMHS ký cam kết với nhà trường việc giáo dục học sinh thực hiện
nghiêm các quy định trên.
4. Giao cho giáo viên chủ nhiệm, giám thị (nếu có) nhắc nhở, có hình thức
kiểm tra, giám sát hàng ngày đối với học sinh. Nhà trường chỉ đạo các tổ chức
Đoàn, Đội tham gia công tác giáo dục ATGT và nắm bắt tình hình thực hiện các
quy định về ATGT của học sinh. Có quy định cụ thể việc đội mũ bảo hiểm và
việc tuân thủ các quy tắc ATGT cho học sinh, sinh viên, xử lý kỷ luật phù hợp
với những trường hợp vi phạm để giáo dục học sinh và thông báo cho CMHS
biết để cùng thực hiện.
5. 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 CMHS tổ
chức xe đưa đón học sinh.
6. Các trường học chủ động phối hợp với các trung tâm hồ bơi mở lớp học
bơi cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở, hạn chế tình trạng trẻ em bị đuối
nước.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hiệu trưởng các trường phải chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực
hiện, chủ động tổ chức kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh mọi
trường hợp CC, VC, NV và học sinh vi phạm các quy định trên. Phải có biện
pháp xử lý kỷ luật triệt để đối với những học sinh vi phạm Luật Giao thông khi
có danh sách do công an, hoặc ban ngành địa phương chuyển đến.
2. Công đòan, Đoàn Thanh niên, Tổng phụ trách đội, giáo viên chủ nhiệm
phải thường xuyên tuyên truyền, giáo dục học sinh trong các buổi chào cờ, tiết
sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt định kỳ; nhắc nhở CC, VC, NV và học sinh chấp
hành tốt các quy định của ngành, địa phương về đảm bảo trật tự, ATGT, về thực
hiện nếp sống văn minh đô thị trong năm 2017.
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3. Hiệu trưởng các trường có kế hoạch phối hợp với Ban đại diện CMHS
phổ biến đến CMHS chủ trương về thực hiện nếp sống văn minh đô thị và
những quy định của nhà trường trong các buổi họp CMHS.
VI. THÔNG TIN, BÁO CÁO
1. Thực hiện nghiêm túc sơ, tổng kết đánh giá và chế độ thông tin báo cáo
định kỳ, đột xuất nếu có, hoặc có xử lý kỷ luật người vi phạm và khi có vụ việc
bất thường xãy ra tại đơn vị.
2. Đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị mình vào dịp
sơ kết học kỳ, tổng kết năm học (trong năm 2017)
Phòng GDĐT thành phố Thủ Dầu Một đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị
triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.
Nơi nhận:
- UBND TP TDM;
- Các trường MN, MG, TH, THCS;
- Lưu: VT.
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