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KẾ HOẠCH
Tổ chức thực hiện tháng cao điểm ATGT (từ ngày 01/9/2021 đến 30/9/2021)
và khai giảng năm học mới trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch
bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đông Sơn.
Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 29/4/2021 của Chủ tịch UBND
tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao
thông nhằm hạn chế, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Chương trình hành động 6 tháng cuối năm 2021 của Ban ATGT
huyện Đông Sơn, Ban ATGT huyện Đông Sơn ban hành Kế hoạch triển khai thực
hiện “tháng cao điểm ATGT (từ ngày 01/9/2021 – 30/9/2021) và khai giảng năm
học mới trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn
huyện Đông Sơn”; với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục pháp luật ATGT
trong trường học; Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2020 của Ban bí thư trung
ương Đảng; Nghị quyết 12/NQ-CP ngày 19/2/2019, Nghị quyết 100/NQ-CP
ngày 30/12/2019 của Chính Phủ, tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong cộng đồng
về ý nghĩa, mục tiêu tháng cao điểm ATGT, các nhiệm vụ, các giải pháp bảo
đảm trật tự ATGT trong tháng ATGT.
2. Tuyên truyền giáo dục sâu rộng quy định của pháp luật về an toàn giao
thông nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, thái độ tham gia giao thông trong cộng
đồng, nhất là đối tượng học sinh góp phần giảm thiểu vi phạm trật tự ATGT, tai
nạn giao thông liên quan đến học sinh.
3. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc chấp hành các quy định của
pháp luật về an toàn giao thông năm học 2021-2022 cho cộng đồng, tập trung
vào đối tượng là Phụ huynh học sinh và học sinh và áp dụng các biện pháp
phòng ngừa trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.
II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

Để đạt được mục đích, yêu cầu đã đề ra, các ngành thành viên Ban ATGT
huyện, UBND các xã, thị trấn chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị liên
quan tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ về tăng cường thực hiện các
giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhằm hạn chế, giảm tai nạn giao
thông trên địa bàn huyện, nhất là các vụ tai nạn giao thông có liên quan đến học
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sinh; đồng thời thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nội dung nhiệm vụ và giải pháp
trọng tâm sau:
1. Phát động đợt cao điểm truyền thông Tháng An toàn giao thông cho
học sinh về trật tự ATGT đầu năm học mới.
2. Xây dựng nội dung, lộ trình thực hiện và phân công trách nhiệm các tập
thể, cá nhân thuộc các ban, ngành, đơn vị để tổ chức thực hiện đợt cao điểm về
đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường trên địa bàn toàn huyện đạt
hiệu quả gắn liền với phòng chống dịch Covid-19.
3. Tập trung đẩy mạnh tổ chức phổ biến, tuyên truyền Nghị định
100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
4. Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong
nhà trường trong năm học 2021-2022 và những năm tiếp theo.
- Lồng ghép, tích hợp giảng dạy về ATGT trong chương trình chính khóa
với các môn học phù hợp, các buổi ngoại khóa ngoài giờ lên lớp, tiết sinh hoạt
chủ nhiệm và sinh hoạt dưới sân cờ.
- Tuyên truyền và vận động học sinh tham gia cuộc thi “Giao thông học
đường” trên internet do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động hàng năm.
- Đưa vào nội dung họp Phụ huynh học sinh đầu năm về tuyên truyền nhắc
nhỡ và 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 cam kết đội mũ bảo hiểm cho học
sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và phương tiện xe hai bánh chạy bằng
điện tham gia giao thông.
- Tổ chức cho học sinh ký cam kết nghiêm túc thực hiện việc điều khiển xe
gắn máy và các phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện phải đội mũ bảo hiểm,
không lạng lách, đánh võng, không chở quá số người quy định và không dàn
hàng hai, hàng ba khi tham gia giao thông. Giao cho giáo viên chủ nhiệm
thường xuyên nhắc nhở, có hình thức kiểm tra, giám sát hàng ngày đối với học
sinh.
- Đưa nội dung giáo dục, nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm quy
định của pháp luật khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong
học sinh vào các tiết sinh hoạt chủ nhiệm.
5. Tiếp tục xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” và tăng
cường tổ chức các buổi phổ biến, giáo dục, tuyên truyền pháp luật về ATGT, nội
dung tập trung vào các lỗi vi phạm thường gặp khi tham gia giao thông; nguyên
nhân gây ra các vụ tai nạn, ùn tắc giao thông; các kỹ năng tham gia giao thông
an toàn.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ
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- Phòng Kinh tế và Hạ tầng : là cơ quan thường trực trong việc theo dõi,
tổng hợp quá trình thực hiện Kế hoạch, tham mưu cho Ban ATGT huyện lập dự
trù kinh phí cho các hoạt động của tháng cao điểm.
- Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa thông tin, Thể thao
và Du lịch huyện Đông Sơn, các đài truyền thanh địa phương: tổ chức tuyên
truyền, phổ biến để nhân dân được biết Kế hoạch “tháng cao điểm ATGT (từ
ngày 01/9/2021 – 30/9/2021) và khai giảng năm học mới trong điều kiện diễn
biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đông Sơn”.
- Phòng Nội vụ: tham mưu kịp thời việc khen thưởng các đơn vị, địa
phương thực hiện tốt các nhiệm vụ của Kế hoạch này, đồng thời đưa vào tiêu chí
đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021.
- Ban ATGT các xã, thị trấn : xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện,
tổ chức triển khai thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, nhắc nhở, vận động tổ
chức, người dân, nhất là các đối tượng là phụ huynh học sinh, học sinh trên địa
bàn quản lý nghiêm túc chấp hành pháp luật ATGT, xử lý nghiêm các trường
hợp cố tình vi phạm.
- Huyện Đoàn Đông Sơn: chỉ đạo Đoàn cơ sở, Đoàn trường phân công
lực lượng đoàn viên xung kích luân phiên trực cổng hướng dẫn học sinh ra về
trật tự. Xây dựng chuyên đề tuyên truyền về ATGT dưới sân cờ.
- Phòng Giáo dục huyện: Có trách nhiệm thông báo, tổ chức thực hiện tốt
các nội dung Kế hoạch này tại các trường học trên địa bàn huyện; xây dựng nội
dung chuyên đề riêng, chỉ đạo các cấp trường tuyên truyền ATGT đến phụ
huynh học sinh, học sinh.
- Các trường học trên địa bàn huyện: tổ chức thực hiện hiệu quả các nội
dung sau:
- Lồng ghép, tích hợp giảng dạy về ATGT trong chương trình chính khóa
với các môn học phù hợp, các buổi ngoại khóa ngoài giờ lên lớp, tiết sinh hoạt
chủ nhiệm và sinh hoạt dưới sân cờ.
- Tuyên truyền và vận động học sinh tham gia cuộc thi “Giao thông học
đường” trên internet do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động hàng năm.
- Đưa vào nội dung họp Phụ huynh học sinh đầu năm về tuyên truyền nhắc
nhỡ và 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 cam kết đội mũ bảo hiểm cho học
sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và phương tiện xe hai bánh chạy bằng
điện tham gia giao thông.
- Tổ chức cho học sinh ký cam kết nghiêm túc thực hiện việc điều khiển xe
gắn máy và các phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện phải đội mũ bảo hiểm,
không lạng lách, đánh võng, không chở quá số người quy định và không dàn
hàng hai, hàng ba khi tham gia giao thông. Giao cho giáo viên chủ nhiệm
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thường xuyên nhắc nhở, có hình thức kiểm tra, giám sát hàng ngày đối với học
sinh.
- Đưa nội dung giáo dục, nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm quy
định của pháp luật khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong
học sinh vào các tiết sinh hoạt chủ nhiệm.
Các trường học phối hợp với công an địa phương triển khai các biện pháp
bảo đảm trật tự ATGT khu vực cổng trường, bố trí học sinh, cán bộ đoàn trực
cổng giờ tan trường.
III. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

Ban ATGT các xã, thị trấn cùng các ban, ngành, đoàn thể căn cứ chức
năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo
dục pháp luật cho quần chúng nhân dân, nhất là phụ huynh học sinh, học sinh;
báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện qua phòng Kinh tế - Hạ tầng chậm
nhất ngày 01/10/2021.
Ban ATGT huyện căn cứ vào kết quả thực hiện “tháng cao điểm ATGT (từ
ngày 01/9/2021 – 30/9/2021) và khai giảng năm học mới trong điều kiện diễn
biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đông Sơn”; có kế
hoạch khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện “tháng cao điểm ATGT (từ ngày
01/9/2021 – 30/9/2021) và khai giảng năm học mới trong điều kiện diễn biến
phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đông Sơn”; Ban ATGT
huyện Đông Sơn yêu cầu các ngành liên quan, Ban ATGT các xã, thị trấn, các
trường căn cứ chức năng nhiệm vụ nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ban ATGT tỉnh(b/c);
- TT.HĐND-UBND huyện;
- Thành viên Ban ATGT huyện;
- Ban ATGT các xã, thị trấn (t/h);
- Lưu: VT, BATGT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Lê Thế Sơn
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