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KẾ HOẠCH
Triển khai công tác giáo dục An toàn giao thông
cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2022-2023
Thực hiện Kế hoạch số 1245/KH-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông
(ATGT) cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2022-2023, Sở Giáo
dục và Đào tạo (GD&ĐT) xây dựng Kế hoạch triển khai công tác giáo dục ATGT,
cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
Đưa nội dung giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, ATGT và văn hóa giao
thông vào trong chương trình chính khóa dưới hình thức tích hợp vào nội dung một
số môn học và hoạt động giáo dục trong năm học 2022-2023.
Tạo môi trường để giáo viên trao đổi kinh nghiệm, giải pháp hiệu quả trong
công tác giáo dục ATGT và đảm bảo trật tự ATGT cho học sinh THCS và THPT
khi tham gia giao thông; học sinh được giao lưu, trải nghiệm giải quyết các tình
huống ATGT thông qua Hội thi "ATGT cho nụ cười ngày mai".
II. Phạm vi và đối tượng triển khai
Triển khai cho các giáo viên được phân công giảng dạy ATGT và học sinh ở
tất cả các trường THCS, THPT trong tỉnh.
III. Nội dung
1. Triển khai giảng dạy tài liệu giáo dục ATGT cấp THCS và tài liệu
giáo dục “ATGT cho nụ cười ngày mai" cấp THPT
Trên cơ sở tài liệu được cấp phát và được đăng tải trên trang website: của Bộ
GDĐT hoặc https://honda.com.vn, các nhà trường chủ động, linh hoạt lựa chọn nội
dung, thời gian, hình thức tổ chức dạy học nội dung giáo dục ATGT cho học sinh
cấp THCS và THPT.
Các trường phân công giáo viên giảng dạy nội dung ATGT. Lựa chọn các
hình thức dạy học phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thời lượng tối thiểu 05
tiết/học kỳ đối với học sinh lớp đầu cấp và 03 tiết/01 học kỳ đối với học sinh các
lớp khác, theo quy định tại Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính
phủ (thời gian hoàn thành: trước tháng 03/2023).

2. Tham gia cuộc thi
Giáo viên giảng dạy và học sinh tham gia Cuộc thi “An toàn giao thông cho
nụ cười ngày mai” cấp toàn quốc do Bộ GD&ĐT phối hợp với Honda Việt Nam và
Ủy ban ATGT quốc gia tổ chức dự kiến quý IV năm 2022đến quý I năm 2023. Sở
GD&ĐT sẽ có hướng dẫn chi tiết về cuộc thi sau.
IV. Tổ chức thực hiện
Giao phòng Giáo dục trung học – giáo dục thường xuyên, tham mưu các nội
dung có liên quan của chương trình giảng dạy và hướng dẫn tham gia Cuộc thi
ATGT cho nụ cười ngày mai.
Các phòng GD&ĐT; các trường THPT xây dựng Kế hoạch triển khai triển
khai thực hiện một các nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện nhà
trường và tình hình dịch bệnh. Nghiên cứu tài liệu để lồng ghép, tích hợp nội dung
của chương trình vào các tiết học, hoạt động giáo dục linh hoạt, phù hợp; phát động
giáo viên và học sinh tham gia cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”
do Bộ GD&ĐT tổ chức khi có kế hoạch.
Trên đây là kế hoạch triển khai công tác giáo dục An toàn giao thông cấp
trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2022-2023, Sở GD&ĐT yêu cầu
các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả./.
Nơi nhận :
-Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
-Công ty Honda VN (để phối hợp);
-BGĐ Sở GD&ĐT (để biết);
-Các trường THPT (để thực hiện);
-Các Phòng GD&ĐT (để thực hiện);
-Website sở;
-Lưu: VT, GDTrH-TX
.
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