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BÁO CÁO
Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quý I năm 2020
Thực hiện Công văn số 22/CV-ATGT ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Ban
An toàn giao thông về việc báo cáo công tác đảm bảo trật tự ATGT Quý I năm
2020, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao
thông Quý I năm 2020, cụ thể như sau:
I. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý I năm 2020
1. Công tác chỉ đạo
Trong Quý 1 năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản
về công tác đảm bảo an toàn giao thông như: Công văn số 2274/SGDĐTGDTrHQLCL ngày 20 tháng 12 năm 2019 về việc bảo đảm trật tự ATGT,
ANTT trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội Xuân 2020;
Kế hoạch số 05/KH-SGDĐT ngày 15/1/2020 về Kế hoạch tuyên truyền, đảm
bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020; Công văn số 102/SGDĐTGDTrHQLCL ngày 03/02/2020 về việc triển khai cuộc thi “An toàn giao thông
cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên THPT năm học 20192020; Công văn số 135/SGDĐT-GDTrHQLCL ngày 10/02/2020 về việc điều
chỉnh thời gian cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học
2019-2020; Công văn số 250/SGDĐT-GDTrHQLC ngày 02/3/2020 điều chỉnh
thời gian cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 20192020 lần 2.
2. Công tác tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục an toàn giao
thông và triển khai thực hiện đảm bảo trật tự ATGT
Công tác tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông được các trường học
duy trì thực hiện từ đầu năm học, cụ thể với các hoạt động như: tiếp tục xây
dựng mô hình “cổng trường an toàn giao thông”; phát động và triển khai cuộc
thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên
cấp THPT năm học 2019-2020.
Các đơn vị đã thực hiện tốt việc phối hợp với cơ quan liên quan của địa
phương, lực lượng công an để thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự
an toàn trường học trong tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Kịp thời động
viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện
dịp cao điểm.
100% các đơn vị đã quán triệt trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, nhân viên và
học sinh thực hiện nghiêm các quy định của Luật phòng, chống tác hại của rượu,
bia: “đã uống rượu, bia - không lái xe”, “đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy,
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xe đạp điện” và “thắt dây an toàn khi đi ô tô”, “không sử dụng điện thoại khi
lái xe”; “không phóng nhanh, vượt ẩu, chuyển hướng bất ngờ”, không chở quá
số người quy định, quan sát an toàn khi qua đường.
Nhà trường đã tổ chức ký cam kết với cha mẹ học sinh về tăng cường tuyên
truyền, giáo dục kiến thức tham gia giao thông cho học sinh; không giao xe mô
tô, xe máy cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi theo quy định
của pháp luật và cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô,
xe gắn máy tham gia giao thông; tuyên truyền, giáo dục cho học sinh khi điều
khiển “phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện” phải đội mũ bảo hiểm.
Các đơn vị chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm quán triệt đến học sinh về việc bảo
đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán và lễ
hội Xuân 2020 với tinh thần “đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết
kiệm”.
Đoàn Thanh niên phối hợp với giáo viên chủ nhiệm nắm bắt tình hình học
sinh nghỉ Tết đón xuân Canh Tý 2020 và thường xuyên báo cáo về bộ phận phụ
trách công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội của nhà trường.
Thời gian nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 của cán bộ, giáo viên,
nhân viên và học sinh được thực hiện theo Công văn số 211/ UBND-KGVX
ngày 15/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc tổ chức học tập
cho học sinh từ ngày 20/01/2020 đến hết ngày 29/01/2020 tức từ ngày 26 tháng
Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mồng 5 tháng Giêng năm Canh Tý 2020 (đối
với cấp THCS và THPT) và từ ngày 20/01/2020 đến hết ngày 31/01/2020 tức từ
ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mồng 7 tháng Giêng năm Canh
Tý 2020 đối với mầm non và cấp tiểu học). Kết thúc thời gian nghỉ Tết nhà
trường đã tổ chức hoạt động dạy và học theo kế hoạch thời gian năm học 20192020.
Lãnh đạo các đơn vị đã quán triệt đầy đủ các văn bản quy định của Ngành
và cấp trên về việc bảo đảm công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự
trường học và an toàn giao thông trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội
Xuân 2020 vui tươi, an toàn, tiết kiệm; tuyên truyền các chủ trương đường lối
của Đảng và pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và
học sinh.
Tất cả các trường học đã tổ chức dọn vệ sinh khuôn viên nhà trường đảm
bảo sạch sẽ vệ sinh môi trường; kiểm tra, niêm phong toàn bộ phòng học, các
phòng làm việc, phòng chức năng không để xảy ra mất mát hư hỏng tài sản
trong thời gian nghỉ Tết.
Phân công lãnh đạo và giáo viên tham gia trực tết trong tất cả các ngày
nghỉ tết từ ngày 20/01/2020 đến hết ngày 29/01/2020 ở cấp THCS và THPT, đến
hết ngày 31/1/2020 đối với bậc mầm non và tiểu học, mỗi ngày bố trí 03 người
trực cả ngày, đêm; bố trí 02 bảo vệ thay nhau trực 24/24 để đảm bảo an ninh trật
tự trường học, cơ sở vật chất của nhà trường.
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II. Tình hình tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông, đảm bảo trật
tự ATGT trong Quý I năm 2020
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã trực tiếp chỉ đạo các trường tổ chức
các hoạt động tuyên truyền nhằm đảm bảo trật tự ATGT Tết Dương lịch, Tết
Nguyên đán và Lễ hội xuân 2020. Kết quả: 100% các đơn vị thực hiện tốt các
nhiệm vụ mà Sở GDĐT đã giao để học sinh và cán bộ giáo viên đón Tết với tinh
thần “đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm”. Tuy nhiên, có 02 học
sinh cấp THPT bị thương nhẹ khi tham gia giao thông.
Sở GDĐT thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với
Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Công ty Honda Việt Nam triển khai và
phát động Cuộc thi “an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp THPT dành
cho giáo viên và học sinh. Sở GDĐT đã đôn đốc, kiểm tra, khuyến khích động
viên các đơn vị tham gia; thông báo kịp thời đến các đơn vị việc điều chỉnh thời
gian cuộc thi do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến ngày 25/3/2020. Do ảnh
hưởng của dịch bệnh nên học sinh được nghỉ học, Sở đã khuyến khích các đơn
vị triển khai hình thức thi online đến toàn thể giáo viên và học sinh và đạt được
kết quả tốt. Tính đến ngày 16/3/2020 đã có 4174 học sinh và giáo viên tham gia
theo hình thức online, bên cạnh đó, có những đơn vị kết hợp cả 02 hình thức thi
trên giấy và thi online.
Ngày 2/3/2020, học sinh cấp THPT quay lại trường học sau thời gian nghỉ
học để phòng chống dịch, các đơn vị đã giao cho giáo viên chủ nhiệm tiếp tục
tuyên truyền giáo dục, nhắc nhở học sinh tuân thủ pháp luật khi tham gia giao
thông để đảm bảo an toàn trong giờ sinh hoạt.
III. Phương hướng và nhiệm vụ Quý II năm 2020
1. Phương hướng, nhiệm vụ chung
Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/09/2012 của
Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công
tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa
và khắc phục ùn tắc giao thông; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 8/01/2020 của
Ủy ban nhân dân tỉnh với chủ đề “đã uống rượu, bia - không lái xe”; thực hiện
Nghị quyết 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 của chính phủ về đảm bảo trật tự an toàn
giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021.
2. Nhiệm vụ thực hiện của các đơn vị
2.1. Sở Giáo dục và Đào tạo
Tiếp tục thực hiện 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 của chính phủ về đảm bảo
trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 và Kế
hoạch số 10/KH-UBND ngày 8/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh với chủ đề
“đã uống rượu, bia - không lái xe”; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức
năng triển khai có hiệu quả các hoạt động giáo dục pháp luật về an toàn giao
thông.
2.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố
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- Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các trường thuộc quyền quản lý trên địa
bàn triển khai thực hiện hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an
toàn giao thông.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn triển khai đồng bộ các
giải pháp tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh.
- Chỉ đạo quyết liệt các trường tiểu học, trung học cơ sơ tổ chức họp cha
mẹ học sinh để tuyên truyền, vận động và ký cam kết về việc không giao xe mô
tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và cam
kết đội mũ bảo hiểm cho học ính khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và xe hai
bánh chạy bằng điện.
2.3. Các đơn vị trực thuộc
- Tăng cường công tác quản lý, phối hợp các cơ quan chức năng địa
phương trong công tác tuyên truyền giáo dục ATGT.
- Phối hợp với gia đình giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao
thông cho học sinh.
- Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; lấy thái độ, hành vi về thực
hiện ATGT của học sinh là tiêu chí đánh giá rèn luyện, xếp loại hạnh kiểm.
- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác tuyên
truyền giáo dục ATGT.
Trên đây là Báo cáo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trường học
Quý I năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trong Quý II năm 2020 của Sở
Giáo dục và Đào tạo rất mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban An toàn
giao thông tỉnh để công tác tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông trong thời
gian tới đạt hiệu quả tốt hơn.
Trân trọng./.
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