
 

 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông 

trong trường học năm 2022 

Thực hiện Kế hoạch số 186/KH-BGDĐT ngày 28/2/2022 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 2022;  

Kế hoạch số 01/KH-BATGT ngày 18/01/2022 của Ban An toàn giao thông 

tỉnh về năm an toàn giao thông 2022; 

Kế hoạch số 14/KH-SGDĐT ngày 14/3/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk 

Lắk về việc triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường 

học năm 2022; 

 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên 

truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2022, cụ thể 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 (TTATGT) đường bộ, đường thuỷ nội địa nhằm nâng cao 

kiến thức, ý thức trách nhiệm, kỹ năng tham gia giao thông an toàn và ứng xử văn 

hoá khi tham gia giao thông cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh 

viên (HSSV). Hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật về ATGT góp phần giảm thiểu 

vi phạm ATGT, tai nạn và ùn tắc giao thông. 

2. Yêu cầu 

- Kết hợp giáo dục tích hợp trong chương trình chính khoá và các hoạt động 

giáo dục gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của Ngành và các 

hoạt động của nhà trường; đối với HS giáo dục tích hợp trong chương trình chính 

khoá và ngoại khoá kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin, internet và mạng xã hội, 

sử dụng băng đĩa, phim, ảnh... để tuyên truyền nâng cao hiệu quả của công tác giáo 

dục ATGT trong trường học. 

- Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, đội 

ngũ GVCN lớp trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục ATGT cho 

HS. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho học sinh trong năm 2022 đảm bảo 

chất lượng, hiệu quả; hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với lứa tuổi học 

sinh; đảm bảo tính khoa học và công tác phòng, chống dịch COVID-19. 
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II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC 

 1. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ 

Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh pháp 

luật về ATTG đường bộ với các nội dung cụ thể sau: 

- 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. 

- 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, 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. 

- Quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện 

cơ giới đường bộ, các kỹ 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. 

 - Các quy định về phòng chống dịch COVID-19 khi tham gia giao thông. 

 2. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa 

 Đối với các cơ sở giáo dục có giáo viên, học sinh sử dụng phương tiện giao 

thông đường thuỷ ngoài nội dung tuyên truyền, giáo dục nêu tại điểm 1, mục II chú 

ý thêm các nội dung: 

- Tuyên truyền, giáo dục giáo viên, học sinh 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 thuỷ. 

- Triển khai phòng tránh tai nạn đuối nước trong học sinh; huấn luyện kỹ năng 

phòng tránh đuối nước cho học sinh khi được phép 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. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Đối với BGH nhà trường 

 - Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác 

tuyên truyền, giáo dục ATGT đối với BCH Đoàn trường, GVCN lớp. 

 -  Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vi có liên quan và chính quyền địa 

phương trong việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT cho cơ quan, đơn 

vị. 

 2. Đối với BCH Đoàn trường 

 - Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và chủ động triển khai thực hiện; phối hợp 

với các ban, ngành, đoàn thể địa phương xây dựng nội dung tuyên truyền dành cho 

học sinh của nhà trường theo kế hoạch đảm bảo đúng thời gian quy định; phối hợp 

chặt chẽ với các cơ quan đơn vị liên quan và chính quyền địa phương trong việc tuyên 



3 

 

truyền, giáo dục pháp luật về TTANGT cho học sinh; tổ chức giao thông bảo đảm an 

toàn và chống ùn tắc giao thông khu vực cổng trường. 

 -Tăng cường kiểm tra, giám sát, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, 

giáo dục ATGT trong học sinh. 

 - Tuyên truyền và tổ chức cho giáo viên, học sinh THPT tham gia hiệu quả 

cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” do Bộ GDĐT tổ chức. 

 3. Đối với GVCN lớp 

 - Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT cho học sinh trong 

các tiết sinh hoạt chủ nhiệm lớp. 

 - Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc giáo dục, giám sát học sinh thực 

hiện tốt các quy định về ATGT. 

 4. Đối với GVBM 

 - Chủ động tích hợp nội dung giáo dục ATGT trong các tiết dạy, bài dạy linh 

động, hợp lý, thiết thực. 

 Trên đây là kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT Trường THPT 

Nguyễn Chí Thanh năm 2022. Yêu cầu các bộ phận và các cá nhân liên quan nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

 

   Nơi nhận: 

 
    - Sở GD&ĐT (để B/C) 

    - BGH; 

    - Đoàn TNCS, GV, NV (để T/H); 

    - Website; 

    - Lưu: VT. 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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