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BÁO CÁO 

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

 trong trường học năm 2022 

 

Thực hiện kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 22/3/2022 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn về việc Triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao 

thông trong trường học năm 2022, UBND thành phố đã Căn cứ điều kiện thực tế 

của địa phương, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc 

triển khai thực hiện hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT 

năm 2022 và đạt kết quả cụ thể như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện 

UBND thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 138/ KH-UBND ngày 07/4/2022 

của UBND thành phố Lạng Sơn. Về  triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn 

giao thông trong trường học năm 2022 

Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố (GDĐT) bám sát các văn 

bản của Sở GDĐT Lạng Sơn, của Ban ATGT thành phố Lạng Sơn để xây dựng 

kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về 

ATGT  trường học năm 2022 đến các cơ giáo dục trực thuộc; Triển khai đầy đủ 

các văn bản cụ thể: Kế hoạch số 798/KH-SGDĐT ngày 31/3/2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Lạng Sơn về việc triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn 

giao thông trong trường học năm 2022; tiếp tục đôn đốc các đơn vị thực hiện các 

nội dung Kế hoạch số 371/KH-SGDĐT ngày 15/02/2022 của Sở GDĐT về năm 

ATGT 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID-19”; Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định việc xử phạt hành 

chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt cho cán bộ, nhà giáo và 

HSSV; tăng cường sử dụng các video tài liệu ban hành kèm theo quyết định số 

767/KH-BGDĐT ngày 21/3/2022 của Bộ GDĐT về việc phê duyệt nội dung các 

video tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên làm 

tài liệu tham khảo sử dụng trong giảng dạy tích hợp và các hoạt động về giáo 

dục an toàn giao thông; Phòng GDĐT thành phố đã ban hành các văn bản chỉ 

đạo các đơn vị trực thuộc về việc triển khai thực hiện hoạt động tuyên truyền, 

giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT năm 2022 và các văn bản phối hợp với các 

cơ quan chức năng trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật 

về trật tự, ATGT trong trường học trên địa bàn; Thường xuyên tổ chức kiểm tra 

lồng ghép nội dung ATGT trong các đợt kiểm tra của Phòng của Sở… 



 

2. Kết quả đạt được 

- 100% các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giáo dục tuyên 

truyền về ATGT trong trường học;  các hoạt động tuyên truyền được các đơn vị 

xây dựng, tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng phong phú, bám sát nội dung 

Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 24/01/2022 của UBND tỉnh về năm ATGT 

2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19” với tinh thần “Vì sức khoẻ, sinh mạng của người tham gia 

giao thông thu hút được đông đảo học sinh tham gia kết quả trong năm học 

2021-2022 tổ chức tuyên truyền được 321 buổi cho 22.348 lượt người tham dự. 

- 100% đơn vị tổ chức dạy học kết hợp giáo dục tích hợp trong chương 

trình chính khóa và các hoạt động giáo dục gắn với các cuộc vận động, các 

phong trào thi đua lớn của ngành Giáo dục và Đào tạo và các hoạt động của nhà 

trường; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, Internet và mạng xã hội, sử 

dụng băng đĩa, phim ảnh, các ứng dụng… để nâng cao hiệu quả của công tác 

giáo dục ATGT trong trường học được 2319 tiết học; trong đó Phòng Giáo dục 

và Đào tạo đã chỉ đạo 100% các trường tiểu học tổ chức dạy học giáo dục 

ATGT tùy vào điều kiện thực tế tại các nhà trường có thể tổ chức thành một tiết 

dạy riêng biệt hoặc tổ chức dạy học lồng ghép; thực hiện xây dựng 01 tiết chính 

khóa cho dạy Giáo dục kỹ năng sống bao gồm các nội dung giáo dục như: 

ATGT, GD địa phương; Các câu chuyện về Đạo đức Bác Hồ… chú trọng tổ 

chức dạy tài liệu "Giáo dục an toàn giao thông" dành cho học sinh tiểu học" có 

hiệu quả. Các nhà trường chỉ đạo các tổ khối dạy vào 1 tiết chính khóa của thời 

khóa biểu dạy 2 buổi/ngày. Tổ chức dạy mỗi tuần dạy 1 tiết. Tài liệu đều được 

thiết kế 5 bài/khối, mỗi bài được dạy làm 02 tiết; ngoài ra các đơn vị còn nghiên 

cứu tài liệu lồng ghép, tích hợp nội dung của chương trình vào các môn học, 

hoạt động giáo dục linh hoạt, phù hợp và sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác giáo dục ATGT trong các trường tiểu học. 

- 100% đơn vị làm tốt công tác phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức 

đoàn thể trong nhà trường, nhất là các tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ 

Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ 

Chí Minh trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục ATGT cho 

học sinh.  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an thành phố tổ chức 

tuyên truyền, kiểm tra việc triển khai thực hiện tại 40/40 đơn vị, trường học trực 

thuộc về phòng chống các hành vi sai phạm về pháo và công tác đảm bảo an ninh 

trật tự,  an toàn giao thông; thường xuyên báo cáo thông tin hai chiều để kịp thời 

nắm bắt và xử lý các trường hợp học, CBGV, nhân viên trong ngành vi phạm 

ATGT kết quả trong năm 2022 xử lý được 02 học sinh vi phạm lỗi không đội mũ 

bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe đạp điện; phối hợp với Đội cảnh sát 

giao thông thành phố, Ban quản lý đo thị thành phố, Thành đoàn Lạng Sơn tổ 

chức Liên hoan đội tuyên truyền măng non về ATGT cấp thành phố năm học 



 

2021-2022 thu hút được 20 trường Tiểu học, THCS tham gia (Kết thúc Liên hoan 

BTC trao 2 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 7 giải Khuyến khích cho các đơn vị 

tham gia Liên hoan); tổ chức cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Thiếu nhi thành phố 

Lạng Sơn với ATGT” năm 2022 thu hút 19 trường Tiểu học, THCS tham gia với 

tổng số 18.098 bài dự thi, Ban tổ chức trao 200 giải cá nhân và 19 giải tập thể cho 

các đơn vị tham gia. Phát động cuộc thi; triển khai các cuộc thi sáng tác tranh cổ 

động “Đội mũ xinh- bảo vệ chúng mình” dành cho học sinh Tiểu học năm học 

2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động thu hút được 2135 bài dự thi 04 

học sinh đạt giải Khuyến khích quốc gia; triển khai cuộc thi vẽ tranh chiếc ô tô 

mơ ước do Bộ GDĐT phát động đạt 07 giải quốc gia (trong đó 01 giải nhì, 01 giải 

ba, 5 giải kk) , cuộc thi ATGT cho nụ cười ngày mai năm học 2021-2022 do Bộ 

GDĐT phát động đạt 03 giải khuyết khích quốc gia. 

- Chỉ đạo 18/18 trường Tiểu học, THCS trực thuộc rà soát các đối tượng 

học sinh có cha mẹ bị tử vong do tai nạn giao thông để kịp thời quan tâm, động 

viên các em về tinh thần và vật chất để các em yên tâm học tập kết quả: đã tổ 

chức thăm hỏi động viên 5 trường hợp cha mẹ học sinh bị tai nạn giao thông với 

tổng trị giá 15.000.000đ. 

- 100% các trường Tiểu học, THCS tổ chức cho học sinh, phục huynh ký 

cam kết giữa nhà gia đình, nhà  trường với học sinh, có ý kiến của gia đình học 

sinh về việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng pháo; an ninh trật tự, an 

toàn giao thông. Tổng số 14.420 học sinh đã ký cam kết thực hiện nghiêm túc 

Luật ATGT. 

- 1634/1634 =100% cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết không vi 

phạm các hành vi sai phạm về pháo và chấp hành tốt công tác an ninh trật tự, an 

toàn giao thông là 1634 người; cử 10 giáo viên cốt cán tham gia tập huấn công 

tác ATGT cho nụ cười ngày mai do Sở Giáo dục tổ chức. 

3. Đánh giá chung: Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên toàn 

ngành nghiêm túc chấp hành tốt Luật an toàn giao thông; công tác giáo dục 

ATGT trong các trường học, cơ sở giáo dục, thực hiện có hiệu quả công tác giáo 

dục pháp luật về ATGT trong trường học;  Nhận thức, ý thức tự giác chấp hành 

khi tham gia giao thông trong CBGV, nhân viên và học sinh đã được nâng cao, 

góp phần giảm thiểu vi phạm ATGT, tai nạn giao thông (TNGT) trong ngành; 

Trong năm 2022 không có trường hợp CBGV, NV và học sinh vi phạm luật giao 

thông hoặc bị tai nạn giao thông. 

4. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới 

- Tiếp tục chỉ đạo Phòng GDĐT tăng cường thực hiện các biện pháp tuyên 

truyền, giáo dục kiến thức ATGT năm học 2020- 2021. 

- Tiếp tục nghiên cứu đưa nội dung giảng dạy ATGT chính khóa hiện hành 

cho phù hợp hơn về nội dung, lứa tuổi, cấp học và thời lượng giảng dạy của các 

cấp học theo lộ trình hướng dẫn của Bộ. 



 

- Cử cán bộ, giáo viên tham dự đầy đủ, đúng thành phần các lớp tập huấn 

khi có yêu cầu. 

- Tiếp tục duy trì tốt  phong trào “cổng trường ATGT” 

- Tổ chức phát động Hội thi “ATGT cho nụ cười ngày mai” cho học sinh 

cấp THCS. 

- Phối hợp với Ban ATGT, Honda Vũ Hoàng Lê tại Lạng Sơn trong việc 

triển khai các nội dung tập huấn, tuyên truyền về ATGT. 

- Tiếp tục xử lý các các trường hợp học sinh vi phạm ATGT theo Thông 

tư 58/2011/TT-BGDĐT ban hành quy chế đánh giá xếp loại học sinh Trung học 

cơ sở và học sinh Trung học phổ thông để làm căn cứ khi xét hạnh kiểm cuối kỳ 

và cuối năm học 2020-2021. 

- Thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định. 

Trên đây là báo cáo công tác triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an 

toàn giao thông trong trường học năm 2022 của UBND thành phố Lạng Sơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Phòng GDĐT TP; 

- CPVP, CVVX; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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