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KẾ HOẠCH
Tổ chức thực hiện Phong trào Thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
trong ngành Giáo dục và Đào tạo Điện Biên năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 223/KH-BGDĐT ngày 07/4/2020 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về tổ chức Phong trào Thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
trong ngành Giáo dục năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng kế
hoạch tổ chức thực hiện Phong trào Thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
(ATGT) trong toàn ngành năm 2020, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thi đua thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự, ATGT trong Năm An
toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”.
- Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật về bảo đảm trật tự, ATGT, Luật phòng, chống tác hại rượu, bia 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, phụ huynh học sinh và học
sinh, sinh viên (HSSV).
- Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của các tập thể, cá nhân
thông qua phong trào thi đua, tạo động lực cho toàn thể công chức, viên chức,
nhân viên và HSSV tham gia công tác bảo đảm trật tự ATGT; xây dựng văn hoá
giao thông an toàn trong đơn vị, trường học; hạn chế HSSV vi phạm pháp luật về
ATGT, góp phần giảm thiểu vi phạm ATGT, tai nạn và ùn tắc giao thông tại khu
vực cổng trường vào giờ cao điểm.
2. Yêu cầu
- Thi đua thực hiện bảo đảm trật tự, ATGT phải được phát động với những
nội dung thiết thực, cụ thể phù hợp với tình hình đặc điểm của t ng nhà trường;
kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện phong trào thi đua đảm bảo trật tự, ATGT năm
2020 với các phong trào thi đua của ngành phát động.
- Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT sâu
rộng đến công chức, viên chức, nhân viên, phụ huynh học sinh và HSSV trong
toàn ngành. Nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả trong công tác phối hợp giữa
nhà trường với các ban, ngành, đoàn thể của địa phương trong triển khai thực hiện
các giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT, xây dựng Văn hóa giao thông”.
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- Kịp thời biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình có thành tích
xu t sắc trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT; nhắc nhở, giáo dục kịp thời những
trường hợp HSSV vi phạm pháp luật về ATGT.
II. CHỈ TIÊU, NỘI DUNG THI ĐUA
1. Chỉ tiêu
- 100% công chức, viên chức và nhân viên trong nhà trường được phổ biến,
quán triệt các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, ATGT; ký cam kết với
nhà trường trong việc nghiêm t c ch p hành các quy định về ATGT.
- 100% các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tổ chức cho
cha m học sinh ký cam kết với nhà trường trong việc không giao xe máy cho học
sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có gi y ph p lái xe và đội m bảo hiểm cho học sinh
khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện tham gia giao thông.
- 100% các trường tiểu học, trung học cơ sở tổ chức cho cha m học sinh
ký cam kết với nhà trường trong việc đội m bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên
xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện tham gia giao thông.
- 100% công chức, viên chức, nhân viên và HSSV nghiêm t c thực hiện
quy định đội m 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.
- 100% nhà trường phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn xây
dựng Cổng trường an toàn, góp phần bảo đảm trật tự, ATGT, khắc phục ùn tắc
giao thông vào giờ cao điểm.
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; 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; Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia và 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.
- Đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với lứa tuổi, c p học
nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật
tự, ATGT cho HSSV. Xây dựng các hoạt động tuyên truyền thông qua các tổ chức
Đoàn, Hội, Đội và Website của nhà trường; thành lập các nhóm, đội thanh niên tình
nguyện, thanh niên xung kích đảm bảo ATGT; tổ chức cho HSSV tham gia các
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hoạt động bảo đảm trật tự, ATGT khu vực cổng trường và hoạt động tình nguyện
của địa phương trong các đợt cao điểm về giao thông năm 2020.
- Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động về giáo dục ATGT trong
trường học theo chỉ đạo của Bộ GDĐT, Ban An toàn giao thông tỉnh trong các
đợt cao điểm năm 2020. Tích cực hưởng ứng các cuộc thi về ATGT cho HSSV
do Bộ GDĐT và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát động.
- Cung c p cho HSSV các kiến thức, k 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 c p học, độ tuổi; hình thành thế hệ tr tham gia
giao thông có văn hóa”.
- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan của địa phương xây
dựng mô hình Cổng trường an toàn và tổ chức các buổi phổ biến, tuyên truyền
trực tiếp pháp luật về ATGT cho HSSV, tập trung vào các nội dung: các lỗi vi
phạm thường gặp khi tham gia giao thông; nguyên nhân các vụ tai nạn, ùn tắc
giao thông; các k năng tham gia giao thông an toàn. Phối hợp 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.
- Đưa nội dung ch p hành pháp luật về trật tự, ATGT vào nội quy nhà
trường và là một trong các nội dung đánh giá thi đua công chức, viên chức, nhân
viên và HSSV trong năm học.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở, Trung
tâm GDNN-GDTX cấp huyện
- Xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào Thi đua; xác
định cụ thể những nhiệm vụ, biện pháp thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế địa
phương, đơn vị; phổ biến, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua
đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và HSSV thuộc phạm vi quản lý.
- Tăng cường xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tuyên truyền các
gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt làm nòng cốt cho phong trào
thi đua.
- Tăng cường kiểm tra, đánh giá, đôn đốc thực hiện, kịp thời biểu dương,
khen thưởng và xử lý kỷ luật nghiêm các trường hợp vi phạm.
- Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua và hồ sơ đề nghị khen
thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xu t sắc trong phong trào thi đua về
công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2020 (nếu có) về Sở Giáo dục
và Đào tạo (qua Văn phòng Sở) trước ngày 31/12/2020.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc các đơn vị, trường học tổ chức,
triển khai, thực hiện phong trào thi đua.
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- Tổng kết, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua gửi Bộ
Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên)
trước ngày 15/02/2021.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào Thi đua bảo đảm trật tự,
ATGT trong ngành Giáo dục và Đào tạo Điện Biên năm 2020. Sở Giáo dục và
Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm t c triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Vụ GDCT&CTHSSV, Bộ GD&ĐT;
- Ban ATGT tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Thường trực Công đoàn ngành;
- Các phòng CMNV Sở;
- Các phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Trung tâm GDNN-GDTX c p huyện;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Ký bởi Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Điện Biên
Giờ ký: 2020-04-22T17:51:13.6555943+07:00

Nguyễn Văn Kiên

