UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 45 /KH-SGDĐT

An Giang, ngày 28 tháng 3 năm 2018

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện công tác giáo dục pháp luật an toàn giao thông
trong ngành giáo dục và đào tạo năm 2018
I. Căn cứ để xây dựng kế hoạch
Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ,
đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số
88/2011/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp
trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT);
Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ về việc quy định xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;
Kế hoạch số 01/KH-ATGT ngày 10/01/2018 của Ban An toàn giao thông tỉnh về
việc triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018;
Thông báo số 48/TB-VPUBND ngày 01/02/2018 thông báo kết luận của Chủ tịch
UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2017 và triển khai
nhiệm vụ năm 2018;
Kế hoạch số 59/KH-BGDĐT ngày 22/2/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kế
hoạch triển khai công tác giáo dục ATGT trong trường học 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo
xây dựng kế hoạch triển khai, cụ thể như sau:
II. Mục đích
1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục pháp luật ATGT trong
trường học và cơ sở giáo dục, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và giải pháp của ngành giáo
dục được giao tại Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường
thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Chỉ thị số 23/CTTTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo
đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới; Nghị định
46/2016-NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính
về lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
2. Tuyên truyền giáo dục sâu rộng quy định của pháp luật về an toàn giao thông
trong trường học nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, thái độ tham gia giao thông trong học
sinh, sinh viên góp phần giảm thiểu vi phạm trật tự ATGT, tai nạn giao thông liên quan
đến học sinh, sinh viên.

3. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc chấp hành các quy định của pháp luật
về an toàn giao thông năm 2018 cho Phụ huynh học sinh và học sinh trong cơ sở giáo dục.
III. Yêu cầu
1. Tất cả các cơ sở giáo dục phải tăng cường triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục
pháp luật an toàn giao thông năm 2018 với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”.
2. 100% học sinh, sinh viên phải nghiêm túc thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm
khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, không uống rượu bia khi điều khiển phương tiện tham
gia giao thông.
3. 100% các cơ sở giáo dục phải tổ chức tuyên truyền cho cha mẹ học sinh ký cam
kết với nhà trường trong việc không giao xe máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có
giấy phép lái xe và đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và
phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông.
IV. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc xây dựng
Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) năm 2018 với
chủ đề "An toàn giao thông cho trẻ em”.
- Nâng cao hiệu quả thiết thực trong hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật
giao thông đường bộ; nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia
giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, đặc biệt là thanh, thiếu niên
trong trường học và nâng cao ý thức bảo vệ trẻ em khi tham gia giao thông. Không để tình
trạng học sinh đi xe đạp điện, xe máy điện vi phạm Luật giao thông.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, ngăn ngừa các
hành vi vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông (đây là
nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông); nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công
tác đảm bảo trật tự ATGT đến từng cán bộ, công chức, viên chức và học sinh đồng thời
gắn trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác an toàn giao thông góp phần kéo
giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2018 từ
5% đến 10% về số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông, giảm 10%
tỉ lệ thương vong do tai nạn giao thông đối với trẻ em so với năm 2017.
- Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 171/KH-SGDĐT ngày 21/11/2017 của
Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cấp THPT
năm học 2017-2018.
+ Lồng ghép, tích hợp giảng dạy về ATGT trong chương trình chính khóa, ngoại
khóa của các cấp học; triển khai tài liệu “Giáo dục an toàn giao thông cho nụ cười ngày
mai” chủ động linh hoạt lựa chọn nội dung, thời gian, hình thức tổ chức phù hợp đảm bảo
đủ nội dung, đủ thời lượng và phù hợp với lứa tuổi.

+ Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và tham gia cuộc thi “Giao thông học đường”
năm học 2017 – 2018 trên Internet cho học sinh bằng nhiều hình thức (công văn số
2027/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 14/12/2017);
- Tổ chức tuyên truyền Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ
về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và
đường sắt (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016).
- Phối hợp với các ban, ngành liên quan của địa phương tiếp tục xây dựng mô hình
“Cổng trường an toàn giao thông” và tăng cường tổ chức các buổi phổ biến, giáo dục,
tuyên truyền pháp luật về ATGT, nội dung tập trung vào các lỗi vi phạm thường gặp khi
tham gia giao thông; nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn, ùn tắc giao thông; các kỹ năng
tham gia giao thông an toàn.
- Triển khai họp với Phụ huynh học sinh để tuyên truyền nhắc nhỡ và ký cam kết
với nhà trường trong việc không giao xe máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, 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
và phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông (02 lần/năm học).
- Tổ chức cho học sinh ký cam kết nghiêm túc thực hiện việc điều khiển xe gắn
máy và các phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện phải đội mũ bảo hiểm, không lạng
lách, đánh võng, không chở quá số người quy định và không dàn hàng hai, hàng ba khi
tham gia giao thông. Giao cho giáo viên chủ nhiệm thường xuyên nhắc nhở, có hình thức
kiểm tra, giám sát hàng ngày đối với học sinh.
- Phối hợp với Ban An toàn giao thông các huyện, thị, thành phố rà soát gia cố, lắp
đặt mới các biển báo hiệu, tín hiệu, sơn mới vạch kẻ đường cho người đi bộ, vị trí đậu xe
đưa rước học sinh của PHHS … phát động người điều khiển phương tiện cơ giới đường
bộ chủ động nhường đường cho người đi bộ khi có học sinh tan trường về nhà. Hướng
dẫn đầy đủ cho học sinh (nhất là học sinh lứa tuổi nhỏ) đi bộ ngang qua đường.
- Các cơ sở giáo dục phối hợp với công an địa phương hỗ trợ cho nhà trường triển
khai các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT khu vực cổng trường, bố trí giờ tan trường xen
kẻ giữa các khối lớp; cho phép PHHS đậu xe trong sân trường đưa rước học sinh, đòng
thời mở nhiều cổng ra về lúc tan trường, tuyệt đối không để xảy ra ùn tắc giao thông cục
bộ đầu giờ học và lúc tan trường.
V. Tổ chức thực hiện
1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch
hoạt động và triển khai thực hiện một cách có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật về bảo đảm trật ATGT năm 2018.
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. Phòng Chính trị, tư tưởng – Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan giúp việc cho
Ban 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 An toàn giao thông tỉnh và
Bộ GDĐT theo quy định.
- Tiếp tục phối hợp với Ban an toàn giao thông tỉnh cấp phát tài liệu giáo dục
ATGT cho bậc học mầm non, tiểu học, THCS đến các phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Phối hợp với Phòng CSGT-ĐB.ĐS – Công an tỉnh, Bảo Minh AG. Bảo Việt AG
xây dựng chương trình phối hợp tuyên truyền pháp luật trật tự ATGT trong các trường
THPT trong năm 2018 và những năm tiếp theo.
- 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 về Sở GDĐT lồng ghép trong báo cáo tổng
kết năm học. Trường hợp cán bộ, giáo viên, học sinh vi phạm liên quan đến trật tự ATGT
và các vi phạm khác có tính chất nghiêm trọng, các đơn vị báo cáo nhanh qua địa chỉ
email phòng Chính trị, tư tưởng: phongchinhtritutuong@angiang.edu.vn, (SĐT 0296
3958979; DĐ 0919333018 đ/c Trần Công Danh).
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung công văn này./.
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (Vụ GDCT-CTHSSV);
- UBND tỉnh An Giang;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Công an tỉnh (Phòng PA83, PV28, PC67);
- Ban ATGT tỉnh;
- Công đoàn ngành GD;
- Phòng GDĐT huyện, thị, thành phố;
- Các trường THPT trực thuộc;
- Trường Năng khiếu Thể thao tỉnh;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Các phòng ban Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.
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