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KẾ HOẠCH 
Triển khai các biện pháp kéo giảm tai nạn giao thông trong công chức,  

viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên 
 

Thực hiện Công văn số 1140/UBND-NC ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh về 
việc tập trung triển khai các biện pháp kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, 
Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như 
sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể trong việc 
nâng cao chất lượng và hiệu quả về công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao 
thông (ATGT) trong công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên 
(CC, VC, NLĐ, HSSV). 

- Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng quy định của pháp luật về ATGT trong 
trường học nhằm nâng cao ý thức của CC, VC, NLĐ, HSSV chấp hành pháp luật, 
hành động văn hóa trong quá trình tham gia giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn 
giao thông xuống còn ít nhất 10% so với năm 2016. 

2. Yêu cầu 

- Tất cả CC, VC, NLĐ, HSSV, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên 
phải xác định công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT là một trong những nội dung 
trọng tâm trong năm học 2016-2017 và năm 2017. 

- Đảm bảo 100% CC, VC, NLĐ, HSSV phải chấp hành việc đội mũ bảo hiểm 
khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; tuyệt đối không 
uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông và không vi phạm 
Luật giao thông. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Nội dung trọng tâm 

       - Tập trung tuyên truyền giáo dục, phổ biến sâu, rộng Luật Giao thông đường 
bộ, đường thủy, đường sắt và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đảm 
bảo trật tự ATGT. Nội dung tuyên truyền giáo dục tập trung vào việc:  

+ Xây dựng nếp sống văn hoá giao thông; phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia 
giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; 

+ Không uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; 

+ Tuân thủ các quy định khác có liên quan đến Luật Giao thông đường bộ. 
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- Thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT; về 
văn hoá giao thông và quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô 
tô, xe gắn máy, xe đạp điện. 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung đảm bảo trật tự ATGT trong CC, 
VC, NLĐ, HSSV và phù hợp với điều kiện thực tế của Trường.  

2. Hình thức triển khai 

- Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT được tổ chức lồng 
ghép vào các buổi Chào cờ sáng Thứ hai đầu tuần, sinh hoạt chủ nhiệm; sinh hoạt 
Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Tuần sinh hoạt công dân HSSV, tổ chức 
thi lái xe an toàn; tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh của Trường vào giờ giải 
lao mỗi buổi học,... 

           - Thực hiện tuyên truyền thông qua pano, áp phích, khẩu hiệu, bảng điện tử, 
thông tin trên website của Trường,… 

3. Giải pháp thực hiện 

- Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục thông qua các hoạt 
động văn nghệ, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chủ nhiệm; hoạt động Đoàn Thanh 
niên, Công đoàn, Hội Sinh viên; treo pano, áp phich, bảng điện tử, tranh cổ động 
trong khuôn viên nhà trường,… 

- Thường xuyên nhắc nhở, giáo dục học sinh, sinh viên tự giác chấp hành quy 
tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe máy, xe 
đạp điện; tổ chức cho học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm ATGT; xử lý kỷ 
luật đối với cá nhân vi phạm ATGT. 

- Phát huy vai trò trách nhiệm của tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, 
Hội Sinh viên trong việc giữ gìn trật tự ATGT góp phần hạn chế tai nạn giao thông; 
triển khai các phong trào, cuộc vận động trong đoàn viên, thanh niên, đoàn viên Công 
đoàn tham gia bảo đảm trật tự ATGT. 

- Phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tuyên truyền, bồi 
dưỡng cho CC, VC, NLĐ, HSSV về công tác ATGT, tổ chức các hoạt động thi tìm 
hiểu pháp luật về ATGT, lái xe an toàn, văn hóa giao thông,… 

- Thực hiện nghiêm pháp luật đảm bảo trật tự ATGT; xem đây là một trong 
những tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm. 

- Biểu dương, khen thưởng cá nhân có thành tích trong công tác giáo dục pháp 
luật; tham gia cứu nạn, cứu hộ tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự ATGT; xử lý những 
cá nhân vi phạm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên 

- Tham mưu Ban Giám hiệu chỉ đạo các đơn vị trực thuộc; phối hợp với Công 
đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên xây dựng kế hoạch chi tiết hoạt động “Năm an 
toàn giao thông 2017”. 



3 
 

- Phát động phong trào thi đua thực hiện đảm bảo ATGT, tổ chức cho HSSV ký 
cam kết không vi phạm các quy định về ATGT. Kịp thời đề xuất Ban Giám hiệu biểu 
dương, khen thưởng các cá nhân làm tốt công tác ATGT và có biện pháp xử lý  
nghiêm những trường hợp vi phạm những quy định về ATGT. 

- Tham mưu Ban Giám hiệu tổ chức sơ kết, tổng kết báo cáo các cơ quan có 
liên quan kết quả triển khai thực hiện và đề xuất nội dung giáo dục ATGT trong các 
năm tiếp theo. 

2. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Công đoàn 

- Đoàn Thanh niên chủ trì, phối hợp với Hội Sinh viên và các đơn vị có liên 
quan triển khai các nội dung về ATGT trong các buổi chào cờ đầu tuần, thường xuyên 
tuyên truyền nhắc nhở đoàn viên, thanh niên là học sinh, sinh viên thực hiện tốt công 
tác ATGT. 

- Chủ động tổ chức cho đoàn viên, thanh niên, đoàn viên Công đoàn trao đổi về 
nội dung cuộc vận động “Vai trò của tuổi trẻ trong việc tham gia gìn giữ trật tự 
ATGT”, vận động gia đình tham gia bảo đảm ATGT. 

- Căn cứ tình hình cụ thể của trường lồng ghép tuyên truyền về ATGT thông 
qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt các Câu lạc bộ,… 

3. Ban Quản lý KTX và Bảo vệ: Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở xe vận 
chuyển rác thải của Công ty TNHH Một thành viên Công trình đô thị tuân thủ tốc độ 
theo quy định của Luật Giao thông đường bộ khi ra, vào khuôn viên trường.  

4. Các khoa chuyên môn và giáo viên chủ nhiệm các lớp: Nhắc nhở giáo 
viên chủ nhiệm thường xuyên truyên truyền thực hiện ATGT trong giờ sinh hoạt chủ 
nhiệm, giáo viên bộ môn lồng ghép, tích hợp tuyên truyền, giáo dục HSSV ý thức 
tham gia giao thông trong giảng dạy, nhất là môn Pháp luật và Chính trị.  

5. Phòng Tổ chức-Tổng hợp: Tham mưu Hiệu trưởng bổ sung nội dung chấp 
hành ATGT vào tiêu chí thi đua làm cơ sở đánh giá, xếp loại CC, VC, NLĐ trong 
thực hiện pháp luật đảm bảo trật tự ATGT.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, hoặc điều chỉnh cho phù hợp, 
yêu cầu các đơn vị phản hồi về Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên để tổng hợp, báo 
cáo Ban Giám hiệu biết, chỉ đạo./. 

Nơi nhận:                                                                                             KT. HIỆU TRƯỞNG           
- Văn phòng UBND tỉnh (b/c);                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Ban ATGT tỉnh (b/c);               
- Ban Giám hiệu (c/đ);                                                                 
- Các đoàn thể (p/h);                                         
- Các đơn vị trực thuộc (t/h); 
- Mạng nội bộ; 
- Lưu: VT, CTHSSV.                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                    Đỗ Thị Mỹ Hạnh 
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