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KẾ HOẠCH
Phát động Phong trào Thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong nhà trường
năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 223/KH-BGDĐT ngày 07/4/2020 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo (GDĐT) về việc Tổ chức Phong trào Thi đua bảo đảm trật tự, an toàn
giao thông trong ngành Giáo dục năm 2020; Kế hoạch số 631/KH-SGDĐT ngày
16/04/2020 của Ngành Giáo dục và Đào tạo Gia Lai; Trường THPT Hoàng Hoa
Thám lập kế hoạch thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông 2020 cụ thể như
sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích:
Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong
nhà trường. Tăng cường ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và công tác tuyên
truyền, giáo dục học sinh và ý thức tự giác chấp hành, nêu gương việc chấp hành
Luật Giao thông đường bộ của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh
toàn trường.
Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ
của Phụ huynh và học sinh khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu vi phạm
an toàn giao thông, tai nạn giao thông trên địa bàn và đẩy mạnh văn hóa giao thông
trong toàn xã hội.
2. Yêu cầu:
Bám sát nội dung, yêu cầu của Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ, Kế
hoạch triển khai công tác của Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai năm 2020, kết
hợp với giáo dục chính khóa với các hoạt động ngoại khóa, lồng ghép giáo dục an
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toàn giao thông với các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của Ngành và
các hoạt động của nhà trường.
Phát huy vai trò của các tổ chức trong nhà trường như Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh, Hội sinh viên Việt Nam trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo
dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên.
Bổ sung, hoàn thiện các điều kiện đảm bảo cho công tác giáo dục an toàn
giao thông trong nhà trường; tăng cường các hình thức tổ chức như ứng dụng công
nghệ thông tin, băng đĩa, phim ảnh, tiểu phẩm trong các hoạt đông ngoại khóa để
nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục an toàn giao thông.
Công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện phải trọng tâm, cụ thể, thường
xuyên và có hiệu quả sát với đối tượng, điều kiện của nhà trường.
II. CHỈ TIÊU, NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA
1. Chỉ tiêu
- 100% cán bộ, viên chức và nhân viên trong nhà trường đươc phổ biến, quán
triệt các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; ký cam kết
với nhà trường trong việc nghiêm túc chấp hành các quy đinh về an toàn ̣ giao
thông.
- 100% 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 xe đạp điện tham gia giao
thông.
- 100% cán bộ, viên chức, học sinh nghiêm túc thực hiện quy định đội mũ
bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; không điều khiển
phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia.
- Nhà trường phối hợp với Công an và UBND phường Yên Thế trong việc
xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” và tổ chức các buổi nói
chuyện, tuyên truyền trực tiếp pháp luật về an toàn giao thông với các cơ quan liên
quan trên địa bàn xây dựng Cổng trường an toàn, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn
giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.
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2. Nội dung thi đua
- Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo
trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn
tắc giao thông; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng
cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn
2019-2021 và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; chiến lược quốc gia về bảo
đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và Nghị
quyết của Liên hiệp quốc về “Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ”
giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch số 666/KH-UBATGTQG ngày 30/12/2019 của
Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về năm an toàn giao thông 2020.
- Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động về giáo dục an toàn giao thông
trong trường học theo chỉ đạo của Bộ GDĐT, Ban An toàn giao thông tỉnh trong
các dịp cao điểm năm 2020.
- Tích cực hưởng ứng các cuộc thi, các phong trào tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho HSSV do Bộ GDĐT và Ủy ban An
toàn giao thông Quốc gia phát động.
- Cung cấp cho HSSV các kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn khi tham gia
giao thông, biết cách ứng phó với các tình huống, ứng xử có văn hóa khi tham gia
giao thông theo các cấp học, độ tuổi; hình thành thế hệ trẻ tham gia giao thông có
“văn hóa”.
- Đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với lứa tuổi , cấp học
nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật
tự, an toàn giao thông cho HSSV, nhất là Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia,
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 vận tải đường bộ và đường sắt.
- Phối hợp với các Ban, ngành có liên quan của địa phương triển khai thực
hiện các giải pháp đồng bộ để phòng, chống ùn tắc giao thông tại khu vực cổng
trường vào giờ cao điểm.
III. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
Để làm tốt các nhiệm vụ trên nhằm đạt mục tiêu đề ra, nhà trường tập trung
tổ chức, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Chỉ thị số
18/CT/BBT ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị định số
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88/NĐ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ. Trong đó chú trọng thực hiện các nhóm
nhiệm vụ, giải pháp cấp bách sau:
1. Tăng cường sự chỉ đạo thường xuyên của Chi bộ, Ban giám hiệu với công
tác đảm bảo TTATGT, giảm thiểu tai nạn.
2. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong bảo đảm TTATGT; Tăng
cường biện pháp ngăn chặn vi phạm qui chế, điều lệ đối với cán bộ, giáo viên, nhân
viên và học sinh. Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi vi
phạm TTATGT, trong đó tập trung đối với các hành vi có nguy cơ gây tai nạn: Vi
phạm nồng độ cồn; đi sai phần đường làn đường; không đội mũ bảo hiểm khi đi xe
mô tô; dừng đỗ xe trái quy định, phối hợp với Công an Phường tuyên truyền giáo
dục người dân không được giữ xe cho học sinh trái quy định, kỷ luật những học
sinh cố tình gửi xe ở nhà dân trái quy định.
3. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục
pháp luật về TTATGT bằng cách cho học sinh làm bài thi tìm hiểu Luật An toàn
giao thông đường bộ, sân khấu hóa các nội dung tuyên truyền trước trụ cờ vào một
số buổi chào cờ đầu tuần.
- Phối hợp tổ chức tuyên truyền theo chủ đề với nhiều hình thức đa dạng,
phong phú, sâu rộng thông qua hệ thống website của nhà trường, các buổi sinh hoạt
ngoại khóa, giờ chào cờ, giờ sinh hoạt.
- Xã hội hóa các hoạt động truyền thông.
- Tổ chức tuyên truyền theo chủ đề: Qui tắc giao thông đường bộ; phòng
chống uống rượu bia với lái xe; đội mũ bảo hiểm; qui tắc an toàn khi vượt qua
đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt; điều kiện bảo đảm an toàn
phương tiện thủy chở khách; vận động người đi đò mặc áo phao hoặc sử dụng dụng
cụ nổi cá nhân.
- Khẩu hiệu tuyên truyền: Tích cực hưởng ứng “An toàn giao thông – trách
nhiệm của mỗi người”; “Tuân thủ qui định tốc độ khi lái xe”; “Điều khiển xe đi
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đúng phần đường, làn đường”; “Đã uống rượu, bia không lái xe”; “Đội mũ bảo
hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy”; “Dừng lại quan sát trước khi qua đường”.
- Tổ chức phát động phong trào thi đua nhằm nâng cao nhận thức và ý thức
trách nhiệm cho mọi thành viên trong nhà trường trong việc bảo đảm TTATGT; có
chính sách khuyến khích, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích và phê
bình, kỷ luật đối với cá nhân, tập thể vi phạm TTATGT.
- Nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức ATGT trong nhà trường; giáo dục
ý thức tự giác khi tham gia giao thông; Tham gia các cuộc thi về văn hóa giao
thông do cấp trên chỉ đạo.
4. Tiếp tục hưởng ứng và đẩy mạnh phong trào xây dựng “Cổng trường An
toàn giao thông”. Xây dựng cổng trường 5 không, 3 có:
- 5 không: Không lấn vỉa hè, lòng đường dưới mọi hình thức; Không có các
hoạt động gây mất trật tự nơi công cộng, các hoạt động gây tiếng ồn trong giờ quy
định (từ 22 giờ hôm nay đến 6 giờ ngày hôm sau); Không vi phạm Luật giao thông
đường bộ; Không vứt rác bừa bãi và các hành vi gây mất an toàn giao thông và vệ
sinh môi trường; Không có hình thức quảng cáo, đặt biển hiệu không đúng quy
định.
- 3 có: Có đội thanh niên tình nguyện hướng dẫn giao thông trước cổng
trường; có đội thanh niên xung kích bảo vệ môi trường; có lực lượng xử lý kịp thời
khi phát hiện các hành vi vi phạm.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường phải ra sức thực hiện tốt kế hoạch
này.
- Gắn trách nhiệm và thi đua đối với từng giáo viên, nhân viên nếu không
thực hiện tốt Luật An toàn giao thông đường bộ.
- Đầu năm học tổ chức cho phụ huynh học sinh ký cam kết quản lý, giáo dục
con, em không để con, em điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi học khi chưa đủ tuổi
hoặc chưa có giấy phép lái xe; Phối hợp với công an phường Yên Thế giải quyết
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dứt điểm các nhà dân giữ xe mô tô, xe gắn máy của học sinh bên ngoài nhà trường
không có giấy phép đăng ký kinh doanh. Học sinh vi phạm quy định này sẽ bị xếp
loại hạnh kiểm yếu cuối năm học..
- Phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc thi “Giao thông thông
minh trên internet”.
Trên đây là toàn bộ kế hoạch thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông
trong trường học năm 2020 của trường THPT Hoàng Hoa Thám. Đề nghị cán bộ,
giáo viên, nhân viên; các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nghiêm túc thực hiện.
Nơi nhận:
- Sở GD – ĐT Gia Lai (để báo cáo);
- Lưu VT

P. HIỆU TRƯỞNG

TRẦN QUỐC TOẢN
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