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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng cao điểm an toàn giao thông
cho học sinh tới trường - tháng 9 năm 2022”
Căn cứ Kế hoạch số 528/KH-SGDĐT ngày 08/3/2022 của Sở Giáo dục và
Đào tạo triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục trật tự, an toàn giao
thông trong trường học năm 2022;
Căn cứ Thông báo số 95/TB-VP ngày 26/7/2022 của Văn phòng Ủy ban
nhân dân tỉnh về kết luận của đồng chí Đỗ Tiến Đông - Phó Chủ tịch Thường
trực UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, Sở
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động “Tháng cao
điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường - tháng 9 năm 2022” như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về
trật tự an toàn giao thông (ATGT) nhằm nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm,
kỹ năng tham gia giao thông an toàn và ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông
cho toàn thể cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, người lao động và học sinh.
- Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trọng tâm nhằm bảo đảm giao
thông thông suốt, an toàn đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện trong tháng cao điểm
an toàn giao thông cho học sinh tới trường - tháng 9 năm 2022 và đạt các mục
tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh
năm 2022.
2. Yêu cầu
- Các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng
“Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường - tháng 9 năm
2022” phù hợp với điều kiện thực tiễn; gắn trách nhiệm của người đứng đầu với
kết quả công tác bảo đảm trật tự ATGT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ,
thẩm quyền; phổ biến, quán triệt nhiệm vụ này đến từng cán bộ, công chức, viên
chức và người lao động.
- Việc tổ chức thực hiện đợt cao điểm ở các trường học phải thực sự cụ thể,
thiết thực, hiệu quả.
II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 9 năm 2022 đến ngày 30 tháng
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9 năm 2022.
2. Các hoạt động trọng tâm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính
quyền, các tổ chức đoàn thể đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT.
- Tăng cường phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức trong nhà trường,
đặc biệt là các tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên
Tiền phong Hồ Chí Minh trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo
dục ATGT cho học sinh, nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục an toàn giao
thông trong trường học.
- Các đơn vị trường học tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng an toàn
giao thông cho học sinh tới trường - tháng 9 năm 2022” bảo đảm thiết thực, hiệu
quả, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.
- Các đơn vị trường học tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật về an
toàn giao thông đầu năm học; yêu cầu cha mẹ học sinh ký và thực hiện cam kết
chấp hành các quy định an toàn giao thông cho học sinh, đặc biệt là phải đội mũ
bảo hiểm cho học sinh khi đi mô tô, xe máy; không giao mô tô, xe máy cho học
sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định. Người đứng đầu
các đơn vị trường học phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương
bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường học; giám sát việc thực
hiện cam kết của cha mẹ, học sinh; tỷ lệ học sinh đã có mũ bảo hiểm đạt chuẩn
theo từng cấp học.
- Phối hợp với Công an địa phương tuyên truyền, giáo dục pháp luật an
toàn giao thông cho học sinh; tăng cường tổ chức, điều tiết giao thông trong
ngày khai giảng năm học mới 05/9/2022, nhất là các tuyến đường trọng điểm,
tuyến đường gần trường học, tuyên truyền nhắc nhở học sinh, cha mẹ học sinh
chấp hành quy định về an toàn giao thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
trật tự an toàn giao thông liên quan đến học sinh, tập trung xử lý hành vi người
lớn chở học sinh đi mô tô, xe máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm theo quy
định - duy trì trong suốt tháng 9/2022.
- Phối hợp với Công an địa phương tổ chức sinh hoạt ngoại khóa với chủ đề
“Giao thông học đường, đến trường vui vẻ” nhằm tuyên truyền kiến thức đảm
bảo an toàn giao thông cho học sinh ở các nhà trường. Hướng dẫn các em học
sinh những kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phổ biến những quy định của
pháp luật trong công tác đảm bảo trật tự ATGT, các quy định của Luật giao
thông đường bộ. Đồng thời hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm đúng cách, an
toàn; độ tuổi được phép điều khiển các loại phương tiện giao thông đường bộ
như xe mô tô, xe máy điện,... Trang bị thêm cho các em học sinh kiến thức bổ
ích trong việc tham gia giao thông an toàn, tác động đến việc chấp hành các quy
định pháp luật khi tham gia giao thông của học sinh nhằm góp phần nâng cao
nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức chấp hành pháp luật về trật
tự ATGT cho các em học sinh, từ đó tạo môi trường học tập an toàn, văn minh,
thân thiện.
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- Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và ngành chức năng địa
phương trong công tác đảm bảo ATGT cho học sinh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1) Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt
động hưởng ứng “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường tháng 9 năm 2022”.
- Quản lý, chỉ đạo, giám sát quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Kế
hoạch của các phòng GDĐT và các trường học thuộc và trực thuộc.
- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện đảm bảo trật tự ATGT tại
các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
2) Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố ban hành Kế hoạch
tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng an toàn giao thông cho học sinh tới
trường - tháng 9 năm 2022” trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.
- Quản lý, chỉ đạo, giám sát quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Kế
hoạch tại các đơn vị trường học thuộc thẩm quyền quản lý.
3) Các đơn vị trường học
- Xây dựng kế hoạch thực hiện “Tháng an toàn giao thông cho học sinh tới
trường - tháng 9 năm 2022” của nhà trường.
+ Triển khai sử dụng hiệu quả các video tuyên truyền về trật tự an toàn giao
thông trên Website http://giaoducgiaothong.edu.vn/.
+ Phối hợp với cha mẹ học sinh và kiểm soát xe đưa đón học sinh đảm bảo
quy định.
+ Tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho học sinh ý thức và hành vi ứng
xử có văn hóa khi tham gia giao thông, đặc biệt vào các ngày Lễ lớn, khai giảng
năm học mới.
+ Phối hợp với Ban Đại diện cha mẹ học sinh thực hiện ký cam kết, thường
xuyên nhắc nhở, giáo dục con em tự giác chấp hành Luật giao thông, không điều
khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe. Đối với
học sinh phải ký cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về trật tự ATGT,
hiệu trưởng các trường kiên quyết xử lý kỷ luật đối với học sinh vi phạm.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các buổi sinh hoạt, ngoại
khóa nhằm phổ biến cho học sinh 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; đảm bảo ngồi trên
các phương tiện giao thông an toàn, đi bộ an toàn. Chấp hành nghiêm túc các
quy định về bảo đảm an toàn khi sử dụng phương tiện giao thông đường thủy;
nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước, kỹ năng an toàn dưới nước
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cho học sinh và văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông đường thủy nội địa.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày
27/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về Năm An toàn giao thông 2022
và Kế hoạch số 186/KH-BGDĐT ngày 28/02/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2022.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng cao điểm
an toàn giao thông cho học sinh tới trường - tháng 9 năm 2022”, đề nghị các cơ
quan, đơn vị triển khai thực hiện kịp thời và báo cáo về Sở GDĐT (qua Phòng
GDTrHCTTX) trước ngày 04/10/2022./.
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT;
- UBND tỉnh;
- Ban An toàn giao thông tỉnh;
- Công an tỉnh Gia Lai;
- Các phòng GDĐT;
- Các trường phổ thông thuộc và trực thuộc Sở;
- Trung tâm GDTX tỉnh;
- Các trung tâm GDTX-GDNN;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.
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