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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                    

      Số:         /KH-BGDĐT  Hà Nội, ngày      tháng 9 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về  

an toàn giao thông cho HSSV năm 2021 
 

            

Thực hiện Kế hoạch số 487/KH-UBATGTQG ngày 31/12/2020 của Ủy 

ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGT) về năm ATGT 2021; Kế hoạch số 

209/KH-BGDĐT ngày 9/03/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thực hiện 

Chiến lược bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ trong ngành Giáo dục giai đoạn 

2021-2030; Kế hoạch số 21/KH-BGDĐT ngày 06/01/2021 của Bộ GDĐT triển 

khai công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT trong trường học năm 2021, Bộ 

GDĐT ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật 

về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên (HSSV) năm 2021, cụ thể như sau: 

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai thiết thực, hiệu quả các nhiệm vụ của Ủy ban ATGT Quốc 

gia đã giao cho Bộ GDĐT thực hiện trong năm 2021. 

- Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và đề cao vai trò, trách 

nhiệm của nhà trường, đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động, HSSV 

trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong năm học 2021-2022. 

2. Yêu cầu 

Triển khai hoạt động tuyên truyền, giáo dục ATGT trong trường học năm 

học 2021-2022 phải được thực hiện thiết thực, hiệu quả, tạo hiệu ứng về truyền 

thông, bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

         II. CƠ QUAN CHỦ TRÌ, PHỐI HỢP VÀ HÌNH THỨC, NỘI DUNG 

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG 

 1. Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

          2. Cơ quan phối hợp thực hiện: Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, 

Công ty Honda Việt Nam. 

3. Nội dung các hoạt động chủ yếu 

3.1. Xây dựng các nội dung số phục vụ công tác tuyên truyền ATGT cho 

HSSV 

- Nhiệm vụ: Xây dựng 02 nội dung video clip, được thực hiện bởi báo cáo 

viên của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an và báo cáo viên của Công ty 

Honda Việt Nam, ghi lại hình và tạo APP đăng tải tài liệu lên mạng để HSSV 

trên toàn quốc có thể truy cập tải về để tham khảo, học tập miễn phí, giúp cho 

HSSV nâng cao kiến thức pháp luật về ATGT, các kỹ năng tham gia giao thông 
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an toàn, bảo đảm được phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kiểm đếm được số 

lượng HSSV truy cập tải tài liệu của HSSV, nội dung cụ thể như sau: 

+ Thời gian triển khai xây dựng: Thực hiện từ tháng 9 đến 20/11/2021. 

- Nội dung video thứ nhất:  

+ Nội dung: Hướng dẫn về Quy tắc giao thông, hệ thống biển báo thường 

gặp khi tham gia giao thông đường bộ, cảnh báo các tình huống giao nguy hiểm 

thường gặp khi tham gia giao thông đường bộ, kỹ năng tham giao thông an toàn, 

văn hóa giao thông và các kỹ năng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi ngồi 

trên phương tiện tham gia giao thông. 

+ Thời lượng: 45 phút. 

- Nội dung video thứ hai:  

+ Nội dung: Hướng dẫn các kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an 

toàn khi tham gia giao thông. 

+ Thời lượng: 45 phút. 

3.2. Chương trình tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường bộ 

và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn. 

- Thời gian: Dự kiến khai mạc lúc 8 giờ 00 ngày 30/10/2021. 

- Dự kiến tổ chức trực tuyến tại 25 điểm cầu tại các trường THPT của các 

22 tỉnh (Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa 

Bình, Hưng Yên, Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng 

Ninh, Sơn La, Thái Bình, Tuyên Quang, Yên Bái, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, 

Bắc Giang), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường Đại học Hồng Đức và 

điểm cầu tại Hội trường A trụ sở Bộ GDĐT. Trong đó, tại 24 điểm cầu của các 

tỉnh, thành phố do các Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì và lựa chọn 01 trường 

THPT để tổ chức và 02 điểm tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường 

Đại học Hồng Đức. 

- Thành phần: 

+ Điểm cầu trụ sở Bộ GDĐT: Đại diện lãnh đạo Bộ GDĐT, đại diện lãnh 

đạo Vụ GDCTHSSV, Ủy ban ATGT Quốc gia, Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc 

gia, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, Vụ An toàn giao thông - Bộ Giao 

thông vận tải và đại diện các Vụ: Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học, Giáo 

dục Thường xuyên, Giáo dục Đại học, Công ty Honda Việt Nam và 10 đơn vị 

báo chí truyền hình dự và đưa tin (20 đại biểu). 

+ Tại 22 điểm cầu của các Sở GDĐT: Đại diện lãnh đạo đơn vị, Ban 

ATGT, Cảnh sát giao thông; đại diện các trường THPT trên địa bàn, 05 đơn vị 

báo, đài dự và đưa tin và huy động học sinh THPT với số lượng phù hợp đảm 

bảo giãn cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

+ Tại 02 điểm cầu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường Đại học 

Hồng Đức: Đại diện lãnh đạo đơn vị, Ban ATGT, Cảnh sát giao thông; đại diện 

các phòng ban, khoa liên quan, 05 đơn vị báo, đài dự và đưa tin và huy động 

sinh viên với số lượng phù hợp đảm bảo giãn cách phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19. 
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Căn cứ tình hình cụ thể tại các địa phương, nếu có thay đổi về địa điểm, 

thời gian tổ chức, Bộ GDĐT sẽ có văn bản thông báo đến các đơn vị sau. 

III. Kinh phí thực hiện 

Nguồn kinh phí Ủy ban ATGT Quốc gia hỗ trợ Bộ GDĐT năm 2021. 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ       

1. Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên  

- Là đơn vị đầu mối tham mưu, chuẩn bị nội dung, chương trình, kế hoạch 

chi tiết và các công việc liên quan đến các hoạt động để trình Lãnh đạo Bộ 

GDĐT phê duyệt. 

- Tham mưu Lãnh đạo Bộ GDĐT mời các cơ quan Trung ương, báo chí; 

ban hành văn bản gửi 22 Sở GDĐT, 02 trường đại học tại các điểm cầu (theo 

thành phần nêu trên) để tham dự. 

- Chủ trì công tác đón tiếp đại biểu tại điểm cầu của Bộ GDĐT. 

- Chuẩn bị chế độ cho đại biểu tham dự theo quy định tại các điểm cầu và 

phối hợp Hệ thống các Cửa hàng bán xe và Dịch vụ do Honda ủy nhiệm (viết tắt 

là HEAD) trên địa bàn hỗ trợ một số nội dung tổ chức hoạt động như trang trí, 

khánh tiết, thiết bị, khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn cho đại biểu tham dự.   

- Thanh quyết toán các hoạt động theo quy định. 

 2. Đề nghị Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia 

 - Phối hợp với Vụ GDCTHSSV, Công ty Honda Việt Nam xây dựng các 

nội dung liên quan đến các hoạt động. 

 - Do tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, đề nghị Văn 

phòng Ủy ban ATGT Quốc gia có văn bản đồng thuận về thay đổi nội dung và 

hình thức tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật về ATGT cho HSSV 

năm 2021 của Bộ GDĐT theo Kế hoạch này. 

 3. Cục Công nghệ Thông tin 

 Chuẩn bị hệ thống kỹ thuật phục vụ buổi tuyên truyền; cử chuyên viên kỹ 

thuật hỗ trợ, liên hệ các Sở GDĐT Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Nam, Hải 

Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên, Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định, Ninh 

Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Bình, Tuyên Quang, Yên Bái, Nghệ 

An, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường 

Đại học Hồng Đức kiểm tra, kết nối đường truyền trước và trong quá trình diễn 

ra hoạt động.  

 4. Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Chuẩn bị hội trường, hệ thống màn LED, âm thanh, loa đài, thiết bị, biển 

tên đại biểu…; cử nhân viên kỹ thuật phục vụ hoạt động tuyên truyền theo đề 

xuất của Vụ GDCTHSSV.  

5. Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung 

học, Vụ Giáo dục Thường xuyên, Vụ Giáo dục Đại học: Tham gia góp ý nội 

dung, cử đại diện đơn vị tham dự. 

6. Báo Giáo dục và Thời đại, Trung tâm truyền thông giáo dục: Phối 

hợp đưa tin, bài về hoạt động. 



4 

 

7. Công ty Honda Việt Nam 

          - Chuẩn bị 1.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn trao tặng cho sinh viên của 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và Trường Đại học Hồng Đức, trao tặng mỗi 

trường 500 chiếc. 

 - Phối hợp với Vụ GDCTHSSV chuẩn bị các nội dung tổ chức và tổng 

hợp các hoạt động của hoạt động. 

 - Chỉ đạo các HEAD phối hợp với Vụ GDCTHSSV và các Sở GDĐT Bắc 

Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Hưng 

Yên, Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Sơn La, 

Thái Bình, Tuyên Quang, Yên Bái, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và 

Trường Đại học Hồng Đức chuẩn bị nội dung của hoạt động. 

8. Các Sở Giáo dục và Đào tạo 

a) Nhiệm vụ chung của các Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo các nhà trường triển khai các chỉ đạo của Bộ GDĐT về tăng 

cường công tác giáo dục ATGT cho học sinh năm học 2021-2022. 

- Chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn khai thác các nội dung số tại mục 

3.1; tài liệu tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT liên quan để tải lên các 

loại hình ứng dụng chia sẻ thông tin hiện có của Sở GDĐT, các nhà trường để 

giáo dục ATGT cho học sinh. 

b) Các sở GDĐT: Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Nam, Hải Dương, 

Hải Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên, Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình, 

Phú Thọ, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Bình, Tuyên Quang, Yên Bái, Nghệ An, Hà 

Tĩnh, Lạng Sơn, Bắc Giang 

- Lựa chọn 01 trường THPT có cơ sở vật chất phù hợp và trang thiết bị, 

kỹ thuật đảm bảo để tổ chức hoạt động; phối hợp với Vụ GDCTHSSV, HEAD 

trên địa bàn chuẩn bị các nội dung tuyên truyền pháp luật về giao thông đường 

bộ và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho học sinh. 

- Thông báo đến toàn thể học sinh phổ thông của trường THPT đăng cai 

tổ chức hoạt động, tham gia Chương trình tuyên truyền trực tuyến về pháp luật 

về giao thông đường bộ và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn 

qua điện thoại thông minh hoặc máy tính cá nhân và tải tài liệu tuyên truyền, 

giáo dục pháp luật về ATGT theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. 

- Chủ trì tại điểm cầu và ban hành Giấy mời mời đại diện các cơ quan, 

đơn vị theo đúng thành phần của điểm 2, mục 2 phần II của Kế hoạch này tham 

dự hoạt động. 

- Lập danh sách, tổ chức cho đại biểu tham dự hoạt động tuyên truyền ký 

nhận chế độ và gửi về Vụ GDCTHSSV sau khi kết thúc hoạt động, biểu mẫu ký 

nhận Bộ GDĐT sẽ có hướng dẫn cụ thể sau. 

9. Các Đại học, Học viện; các Trường Đại học, Cao đẳng sư phạm  

a) Nhiệm vụ chung của các cơ sở đào tạo 
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Khai thác các nội dung số tại mục 3.1; tài liệu tuyên truyền, giáo dục pháp 

luật về ATGT liên quan để tải lên các loại hình ứng dụng chia sẻ thông tin hiện 

có của Sở GDĐT, các nhà trường để giáo dục ATGT cho sinh viên. 

b) Đối với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và Trường Đại học Hồng 

Đức 

- Chuẩn bị hội trường, trang thiết bị, kỹ thuật đảm bảo để tham dự hoạt động. 

- Chuẩn bị 02 tiết mục văn nghệ chào mừng của sinh viên. 

- Mời Ban an toàn giao thông, Cảnh sát giao thông dự và huy động số 

lượng sinh viên phù hợp và đảm bảo chỗ ngồi giãn cách cho đại biểu thực hiện 

biện pháp phòng chống dịch Covid-19; phối hợp với Vụ GDCTHSSV, HEAD 

trên địa bàn chuẩn bị các nội dung tuyên truyền pháp luật về giao thông đường 

bộ và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho sinh viên. 

- Thông báo đến sinh viên trong toàn trường biết để tham gia hoạt động 

tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô 

tô, xe gắn máy an toàn trực tuyến qua điện thoại thông minh hoặc máy tính cá 

nhân và tải tài liệu tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT theo hướng dẫn 

của Bộ GDĐT. 

- Lập danh sách, tổ chức cho đại biểu tham dự hoạt động tuyên truyền ký 

nhận chế độ và gửi về Vụ GDCTHSSV sau khi kết thúc hoạt động, biểu mẫu ký 

nhận Bộ GDĐT sẽ có hướng dẫn cụ thể sau. 

          Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị liên quan chủ động triển khai 

các nội dung được giao trong Kế hoạch, bảo đảm chất lượng và tiến độ công 

việc, tuân thủ công tác phòng chống dịch Covid-19, góp phần tổ chức thành 

công các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT cho HSSV năm 

2021.  

Chi tiết liên hệ: Đồng chí Nguyễn Việt Hà, chuyên viên chính, Vụ Giáo 

dục Chính trị và Công tác HSSV, điện thoại: 0912.446.933, email: 

hanv@moet.gov.vn.  

Nơi nhận: 
- Ủy ban ATGTQG (để b/c); 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng để ph/h); 

- VP Ủy ban ATGTQG (để ph/h); 

- Cục Cảnh sát giao thông - Bộ CA; 

- Cục CNTT, Văn phòng Bộ, Báo GDTĐ,  

TTTTGD (để th/h); 

- Các Vụ: GDMN, GDTH, GDTrH, GDTX, GDĐH 

(để th/h); 

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo (để th/h); 

- Các Đại học, Học viện; Các Trường ĐH, Cao đẳng 

SP (để th/h); 

- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (để th/h); 

- Trường Đại học Hồng Đức (để th/h); 

- Công ty Honda Việt Nam (để ph/h); 

- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Ngô Thị Minh 
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