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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cấp Trung học phổ thông  

năm học 2022 - 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 678/KH-SGDĐT ngày 24/3/2022 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục, bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông và phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong 

ngành Giáo dục năm 2022; căn cứ nhiệm vụ năm học 2022 - 2023;  

Trường trung học phổ thông (THPT) Liên Chiểu xây dựng kế hoạch triển 

khai công tác giáo dục An toàn giao thông (ATGT) năm học 2022 - 2023 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
 1. Tiếp tục triển khai và nâng cao hiệu quả triển khai chương trình giáo dục 

an toàn giao thông trong trường học và Hội thi “An toàn giao thông cho nụ cười 

ngà mai” cấp THPT. 

 2. Thông qua việc triển khai giảng dạy và Hội thi, tổ chức trao đổi kinh 

nghiệm, giải pháp hiệu quả trong công tác giáo dục ATGT và đảm bảo trật tự 

ATGT cho học sinh khi tham gia giao thông. 

 II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 
 1. Chú trọng công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, hình thành thói 

quen ứng xử có văn hóa, tự giác tuân thủ pháp luật; học sinh biết cách phòng tránh 

và bảo vệ bản thân khỏi các tai nạn, biết cách tự sơ cứu cho bản thân và giúp đỡ 

nạn nhân. 

 2. Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường - gia 

đình và các cấp chính quyền trong công tác đảm bảo an toàn giao thông. Tiếp tục 

duy trì có hiệu quả mô hình "cổng trường an toàn giao thông". 

 3. Tổ chức cho học sinh ký cam kết nghiêm túc thực hiện các qui định về an 

toàn giao thông; không tự điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi theo quy định của 

pháp luật; không lạng lách, đánh võng, không chở quá số người theo quy định và 

không dàn hàng hai, hàng ba khi tham gia giao thông. 

 4. Lồng ghép nội dung giáo dục về văn hóa giao thông vào một số môn học: 

Công dân, Ngữ văn…,các hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao ý thức chấp hành 

luật ATGT cho học sinh. 

 * Chỉ tiêu: 

- Tổ chức cho 100% giáo viên và học sinh kí cam kết không vi phạm quy 

định trật tự  ATGT. 

- Nhà trường không có học sinh tham gia đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, đi 

xe dàn hàng ngang trên đường, lấn chiếm đường, hè giao thông. 

- Không có giáo viên vi phạm luật ATGT. 
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- Tiếp tục thực hiện tốt chương trình "Cổng trường ATGT". 

- Tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền về luật ATGT do ngành, địa 

phương tổ chức, phát động.  

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

 1. Triển khai tháng an toàn giao thông 

 - Mở đợt cao điểm tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên 

(CBGVNV), học sinh xây dựng "Văn hoá giao thông" ; chấp hành nghiêm chỉnh 

các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ký cam kết 

không vi phạm qui định ATGT. 

 - Giới thiệu đến CBGVNV, học sinh toàn trường về điểm mù xe tải; hệ thống 

biển báo giao thông đảm bảo chấp hành tốt quy định về trật tự ATGT. 

 - Đoàn trường, đội tình nguyện An toàn giao thông trường ra quân kiểm tra 

việc chấp hành quy định ATGT vào thời điểm đầu buổi học và lúc tan trường. Báo 

cáo Ban giám hiệu những học sinh vi phạm vào 16h30’ chiều thứ 6 trong tuần để 

thông báo trong cuộc họp giao ban giáo viên chủ nhiệm (GVCN) ngày thứ 7. 

 - GVCN lớp lập danh sách học sinh đăng ký phương tiện đến trường, phối 

hợp cùng với Ban chỉ đạo ATGT trường theo dõi. Thông báo học sinh đi xe máy 

điện chưa có biển số về công an Quận, huyện đăng ký (hạn cuối GVCN báo cáo 

BGH trước ngày 17/9/2022). 

 - GVCN thông báo đến CMHS trong cuộc họp phụ huynh đầu năm: Chấp 

hành các qui định về ATGT khi đưa, đón học sinh, không giao phương tiện xe máy 

cho con tự điều khiển khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; học sinh 

đi xe điện phải đội mũ bảo hiểm; phối hợp chặt chẽ với nhà trường và GVCN trong 

công tác giáo dục ATGT cho các em. 

 2. Triển khai giáo dục an toàn giao thông trong năm học 

 - Tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo ATGT trường, đội tình nguyện ATGT 

trường; chịu trách nhiệm quản lí học sinh thời điểm đầu buổi và lúc tan trường đảm 

bảo "Cổng trường ATGT".  

 - Đưa giảng dạy ATGT vào trong một số môn học: Công dân, Ngữ văn, Địa 

lí…, hoạt động ngoại khóa. Giúp cho học sinh và giáo viên nâng cao nhận thức và 

thực hiện tốt ATGT, phòng chống tai nạn, thương tích, giáo dục ý thức chấp hành 

luật lệ an toàn giao thông cũng như các quy định khác của pháp luật. Đưa nội dung 

giáo dục về trật tự ATGT vào các tiết sinh hoạt lớp, giờ chào cờ đầu tuần, có nhận 

xét đánh giá về kết quả thực hiện quy định ATGT, thông báo xử lí các cá nhân vi 

phạm. 

 - Tuyên truyền và phổ biến cho giáo viên, học sinh tất cả các Chỉ thị và công 

văn có liên quan đến thực hiện trật tự ATGT. Cung cấp cho giáo viên và học sinh 

về tình hình vi phạm ATGT, tình hình thương tích, tai nạn... 

- Tăng cường công tác quản lí, nâng cao tinh thần trách nhiệm, vận động 

CBGVNV gương mẫu chấp hành luật ATGT. 

 - Bố trí các Panô, áp phích, khẩu hiệu ở những nơi dễ quan sát đảm bảo tính 

giáo dục ATGT.  
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 - Xây dựng thời khoá biểu hợp lý để đảm bảo học sinh đến và khi tan trường 

không gây ùn tắc khu vực cổng trường và trên đường về. 

 - Khen thưởng động viên kịp thời những cá nhân, tập thể, lớp có thành tích 

trong việc giáo dục trật tự ATGT.  

- Xử lý nghiêm những CBGVNV và học sinh có biểu hiện vi phạm trật tự 

ATGT  

3. Công tác xử lý HS vi phạm luật giao thông 
- Học sinh vi phạm làm bản tường trình, tự kiểm, cam kết và lưu hồ sơ. 

- Mời cha mẹ học sinh (CMHS) thông báo, nhắc nhở và cam kết không giao 

phương tiện xe gắn máy cho con em tự điều khiển và chủ động phối hợp với nhà 

trường trong các hoạt động giáo dục. 

- Kiến nghị mở Hội đồng kỷ luật xử lý vi hành vi phạm trật tự ATGT kéo 

dài, chậm sửa chữa. 

           - BGH, Đoàn trường, GVCN chủ động điều tra, phát hiện xử lý CBGVNV 

và học sinh vi phạm. 

 4. Kế hoạch cụ thể: 

Tháng Nội dung Biện pháp 
Ghi 

chú 

8, 9 

 

 

- Kiện toàn Ban chỉ đạo an toàn giao 

thông trường. Xây dựng kế hoạch chỉ 

đạo và thực hiện. 

- GVCN hướng dẫn học sinh đăng ký 

phương tiện đến trường; đăng ký biển 

kiểm soát đối với phương tiện xe máy 

điện. 

- Phát động tháng cao điểm về ATGT. 

Ký cam kết. 

- Chuẩn bị tủ thuốc, các phương án cứu 

nạn. 

- Tổ chức tuyên truyền cho học sinh, phụ 

huynh quy định về ATGT và nội quy nhà 

trường. 

- Tuyên truyền cảnh báo điểm mù xe tải; 

hệ thống biển báo giao thông. 

- HT ra quyết định, 
 

- Triển khai thông qua 

hình thức trực tuyến, 

zalo, wesite. 

- Giữ mối liên hệ, thông 

tin với PHHS. 

 

 

- Phối hợp với nhân viên 

y tế của nhà trường. 

 

- PHT1, GV dạy GDCD. 
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- Triển khai các giải pháp chống hiện 

tượng ùn tắc giao thông tại cổng trường 

khi thời gian cao điểm. 

- Phổ biến các hoạt động thực hiện trật tự 

ATGT, phòng chống tai nạn, thương 

tích. 

- Ra quân kiểm tra việc đội mũ bảo hiểm 

của học sinh đi xe điện; việc đăng ký 

biển kiểm soát đối với xe máy điện. 

- Kiểm tra việc đăng ký phương tiện đến 

- Đội tình nguyện ATGT  

Tham gia phân luồng 

giao thông trong thời gian 

cao điểm (đầu buổi và 

thời điểm tan học).  

- Đội cờ đỏ, tổ trực kỷ 

luật theo dõi, kiểm tra. 

 

 

- GVCN. 
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trường của các lớp. 

11 

- Giáo dục an toàn giao thông trong các 

môn học. 

- Kiểm tra giảng dạy 

ATGT trong  môn 

GDCD. 
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- Tập trung giải quyết dứt điểm những 

trường hợp đi xe máy điện chưa đăng ký 

biển số. 

- Sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện an 

toàn giao thông trong học sinh. 

- Tích cực tuyên truyền 

giáo dục 

+ kết hợp với địa 

phương. 

+ kiểm tra thông qua đội 

cờ đỏ; tổ trực kỷ luật.  

 

01 
- Tiếp tục quán triệt về ATGT. 

- Tập hợp tình hình thực hiện ATGT. 

- BGH, Đoàn trường, 

GVCN. 

 

02 

- Quán triệt tình hình ATGT trên địa bàn 

trong dịp Tết; phòng tránh tai nạn 

thương tích. 

- Các lớp sơ kết, đánh giá ATGT học kỳ 

I. 

- Tuyên dương, khen thưởng những cá 

nhân, tập thể thực hiện tốt, xử lý nghiêm 

khắc những trường hợp vi phạm. 

- Phối hợp với các ban ngành đoàn thể ở 

địa phương, công an phường, đài phát 

thanh để thông tin, tuyên truyền giáo 

dục. 

- Tổng hợp kết quả sau Tết nguyên đán 

báo cáo về Sở giáo dục. 

- Tích cực tuyên truyền 

giáo dục 

+ kết hợp với địa phương. 

+ kiểm tra thông qua đội 

cờ đỏ của học sinh . 

+ Tổng hợp đánh giá, xếp 

loại các khối lớp. 
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- Kiểm tra ATGT trước và sau buổi học. 

- Tích cực tuyên truyền giáo dục trật tự 

ATGT trong tháng thông qua giờ chào 

cờ, giờ sinh hoạt lớp. 

- PHT1, Đoàn trường, 

GVCN. 
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- Tham gia các cuộc thi ATGT do ngành 

phát động: “An toàn giao thông cho nụ 

cười ngày mai”, “An toàn cùng xe đạp 

điện”… 

- PHT1, Đoàn trường, 

GVCN 
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- Tổng kết công tác ATGT trong năm 

học. 

- Tuyên dương, khen thưởng những cá 

nhân, tập thể thực hiện tốt, xử lý nghiêm 

khắc những trường hợp vi phạm. 

- Tổng hợp đánh giá, xếp 

loại các khối lớp. 

 

6, 7 - Quán triệt học sinh nghỉ hè thực hiện Phối hợp Đoàn thanh  
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nghiêm túc trật tự ATGT. 

- Bàn giao học sinh về địa phương. 

niên, chính quyền địa 

phương. 

    

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Thành lập Ban chỉ đạo ATGT trường năm học 2022 - 2023(Có Quyết định 

kèm theo). 

 2. Ban Giám hiệu 

 - Xây dựng kế hoạch công tác giáo dục An toàn giao thông năm học 2022 – 

2023 triển khai đến tổ chức đoàn thể, CBGVNV thực hiện. 

 - Phân công thầy Nguyễn Văn Toản (PHT1) theo dõi các hoạt động, tổng kết 

đánh giá và báo cáo Sở GDĐT trước ngày 15/12/2022 và tháng 5/2023. 

 3. Ban chấp hành Đoàn thanh niên trường 

 - Tiến hành thành lập đội tình nguyện ATGT. Hạn cuối trước ngày 19/9/2022 

(Thầy Lê Thanh Sơn- Bí thư Đoàn trường chịu trách nhiệm). 

 - Ra quân kiểm tra việc đội mũ bảo hiểm của học sinh đi xe điện; trực ATGT 

trước cổng trường thời điểm đầu và lúc tan học; tham gia phân luồng giao thông khu 

vực cổng trường; tổng hợp báo cáo BGH những cá nhân vi phạm vào cuối tuần 

(16h30’ thứ 6). 

 - Đề xuất khen thưởng cho tập thể lớp, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong chấp 

hành qui định về ATGT trong năm học. 

 4. GVCN lớp  

 - Lập danh sách học sinh đăng ký phương tiện tới trường ngay đầu năm để theo 

dõi, giám sát học sinh. 

 - Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở học sinh lớp về chấp hành ATGT. 

 - Phối hợp chặt chẽ cùng BGH, Đoàn trường, cha mẹ học sinh trong công tác 

giáo dục ATGT. 

  

Trên đây là kế hoạch triển khai công tác giáo dục An toàn giao thông năm 

học 2022 - 2023. Hiệu trưởng yêu cầu các cá nhân và bộ phận liên quan nghiêm túc 

thực hiện. 

 
Nơi nhận:                                                          
- Sở GD&ĐT (báo cáo); 

- BGH (để chỉ đạo);  

- Đoàn trường, tổ thi đua học sinh (để t/hiện);  

- GVCN (để t/h); 

- Wibsite trường;  

- Lưu:VT.                                                                                                 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Minh 
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