
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 
Số:       /KH-BGDĐT 

 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 
Thực hiện Chiến lược bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ  

trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2030 

 

Thực hiện Quyết định số 2060/QĐ-TTg ngày 12/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 

đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi tắt là 

Chiến lược), căn cứ nhiệm vụ được giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế 

hoạch thực hiện Chiến lược bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong 

ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2030, nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 

2060/QĐ-TTg ngày 12/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược 

quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và 

tầm nhìn đến năm 2045. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giao thông 

đường bộ, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác tuân thủ pháp luật về an toàn 

giao thông và thái độ ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông; chú trọng rèn 

luyện phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, kĩ năng trong đội ngũ cán bộ 

quản lí, nhà giáo, nhân viên, người lao động và học sinh, sinh viên; khắc phục vi 

phạm an toàn giao thông, tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và góp phần hàng 

năm giảm 5-10% số người chết và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ 

một cách bền vững, tiến tới xây dựng một xã hội có hệ thống giao thông an toàn, 

thông suốt, thuận tiện, hiệu quả và thân thiện môi trường. 

2. Yêu cầu 

- 100% các cơ sở giáo dục tổ chức giáo dục, phổ biến kiến thức, pháp luật 

về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các kĩ năng tham gia giao thông an 

toàn cho cán bộ quản lí, nhà giáo, nhân viên, người lao động và học sinh, sinh 

viên . 

- 100% khu vực cổng trường học nằm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các 

đường trục chính đô thị được tổ chức giao thông bảo đảm an toàn và chống ùn 

tắc giao thông. 

- Ngành giáo dục các địa phương, các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với 

Ban An toàn giao thông, các cơ quan đơn vị liên quan và chính quyền các địa 



2 

 

 

phương trong việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông 

cho cán bộ quản lí, nhà giáo, nhân viên, người lao động và học sinh, sinh viên; 

tổ chức giao thông bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông khu vực cổng 

trường học. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Năm 2021, thực hiện nội dung trong Kế hoạch số 21/KH-BGDĐT ngày 

6/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai công tác giáo dục tuyên 

truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2021 và các nội dung 

trong (Phụ lục đính kèm); thực hiện các nhiệm vụ được giao của Thủ tướng 

Chính phủ và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. 

2. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện “Tháng cao điểm an toàn 

giao thông” và tuyên truyền vào dịp Tết, lễ, hội theo chuyên đề cụ thể hằng năm. 

3. Hoàn thiện chương trình, tài liệu giảng dạy và đưa nội dung giáo dục 

pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, văn hóa giao thông, kĩ năng 

tham gia giao thông an toàn vào trong chương trình chính khóa, trong các hoạt 

động trải nghiệm cho học sinh phổ thông; tăng cường công tác phối hợp giữa gia 

đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục an toàn giao thông cho học sinh. 

4. Đưa giáo dục an toàn giao thông vào chương trình chính khóa cho học 

sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm, đặc 

biệt là đối với học sinh, sinh viên học chuyên ngành liên quan đến giảng dạy về 

an toàn giao thông sau khi tốt nghiệp. 

5. Tăng cường quản lí hoạt động đưa đón học sinh bằng xe ô tô; ban hành 

quy trình đưa đón học sinh bằng xe ô tô đảm bảo an toàn khi sử dụng dịch vụ. 

6. Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác tuyên truyền, 

phổ biến và giáo dục pháp luật về an toàn giao thông qua các nền tảng công 

nghệ thông tin như: Internet, mạng xã hội, điện thoại thông minh, đặc biệt bằng 

các công cụ hình ảnh trực quan, các ứng dụng trò chơi... 

7. Đưa nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật và chấp hành pháp luật về trật 

tự, an toàn giao thông vào sinh hoạt thường xuyên của các đoàn thể. Tiếp tục 

đưa việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông là một tiêu chí đánh 

giá chất lượng của các nhà trường và là một tiêu chuẩn đánh giá xếp loại cuối 

năm của học sinh, sinh viên. 

8. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ quản lí, nhà giáo, 

nhân viên, người lao động và học sinh, sinh viên sử dụng phương tiện vận tải 

hành khách công cộng, góp phần giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông. 

9. Phối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan triển khai cải thiện 

kết cấu hạ tầng giao thông xung quanh khu vực trường học, trên các tuyến 

đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà cho học sinh. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Giao Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên làm đầu mối 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. 

- Căn cứ các hoạt động được giao tại phụ lục, các đơn vị chủ động xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện. 

2. Đối với các Sở Giáo dục và Đào tạo; các Đại học, Học viện; các 

Trường Đại học, Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm 

- Xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo đảm trật tự, an 

toàn giao thông giai đoạn 2021-2030 tại đơn vị. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, từng bước đưa các nội 

dung giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, văn hóa giao 

thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn vào chương trình và kế hoạch giáo 

dục. 

- Thường xuyên bám sát cơ sở để phát hiện, xây dựng, nhân rộng các điển 

hình tiên tiến; tuyên truyền, tạo sự lan tỏa các điển hình tiên tiến, gương người 

tốt, việc tốt làm nòng cốt trong triển khai thực hiện. 

- Tổ chức sơ kết, tổng kết và biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, 

cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên) trước ngày 15/11 

hằng năm và báo cáo tổng kết triển khai thực hiện giai đoạn 2021-2030 trước 

ngày 15/10/2030. 

 

Nơi nhận: 

- UBATGTQG (để b/c); 

- Bộ trưởng (để b/c);  
- Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo); 

- Các Sở GDĐT (để th/h);  

- Các Đại học, Học viện (để th/h); 
- Các trường ĐH, CĐSP, TCSP (để th/h);  

- Các Vụ: GDMN, GDTH, GDTrH,  

GDTX, GDĐH (để th/h); 
- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

Ngô Thị Minh 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

PHỤ LỤC  

CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN  

GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRONG NGÀNH GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2021-2030 

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-BGDĐT ngày        tháng      năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
 

TT NỘI DUNG  ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 
THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 
KẾT QUẢ/SẢN PHẨM 

I Năm 2021     

1.  
Xây dựng đề cương bộ tài liệu “Kĩ năng 

tham gia giao thông an toàn” cho học 

sinh phổ thông 

Vụ GDCTHSSV NXBGDVN 

Từ tháng 01 

đến tháng 

03/2021 

Đề cương của bộ tài liệu 

2.  

Tổ chức Hội nghị sơ kết thí điểm 

Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” trong 

cấp học giáo dục mầm non năm học 

2020 - 2021  

Vụ GDMN 
Công ty Honda Việt 

Nam 

Từ tháng 01 

đến tháng 

03/2021 

Báo cáo thực hiện Chương 

trình “Tôi yêu Việt Nam” 

năm học 2020 - 2021 

3.  
Triển khai Chương trình “An toàn giao 

thông cho nụ cười trẻ thơ” dành cho học 

sinh tiểu học năm học 2020-2021  

Vụ GDTH 

Công ty Honda Việt 

Nam 
Từ tháng 01 

đến tháng 

03/2021 

Học sinh tiểu học trong cả 

nước 

4.  

Triển khai Chương trình “An toàn giao 

thông cho nụ cười ngày mai” dành cho 

học sinh THCS, THPT năm học 2020-

2021 

Vụ GDTrH 

Công ty Honda Việt 

Nam 
Từ tháng 01 

đến tháng 

03/2021 
Học sinh THCS, THPT 

trong cả nước 

5.  

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường 

công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT 

cho HSSV trong các dịp cao điểm nghỉ 

hè và kì thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 

Vụ GDCTHSSV 

- Các đơn vị thuộc 

Bộ;  

- Các sở GDĐT; 

- Các nhà trường. 

Từ tháng 04 

đến tháng 

06/2021 

Các văn bản được ban hành 

6.  
Xây dựng bản thảo bộ tài liệu “Kĩ năng 

tham gia giao thông an toàn” cho học 

sinh phổ thông 

Vụ GDCTHSSV NXBGDVN 

Từ tháng 04 

đến tháng 

06/2021 
Bản thảo của bộ tài liệu 

7.  
Triển khai Chương trình “Tôi yêu Việt 

Nam” trong cấp học giáo dục mầm non 
Vụ GDMN 

Công ty Honda Việt 

Nam 

Từ tháng 04 

đến tháng 
Kế hoạch được phê duyệt 
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TT NỘI DUNG  ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 
THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 
KẾT QUẢ/SẢN PHẨM 

năm học 2021-2022  06/2021 

8.  
Tổng kết Chương trình “An toàn giao 

thông cho nụ cười trẻ thơ” dành cho học 

sinh tiểu học năm học 2020-2021  

Vụ GDTH 

Công ty Honda Việt 

Nam 
Từ tháng 04 

đến tháng 

06/2021 

Học sinh tiểu học trong cả 

nước 

9.  

Tổng kết Chương trình “An toàn giao 

thông cho nụ cười ngày mai” dành cho 

học sinh THCS, THPT năm học 2020-

2021 

Vụ GDTrH 

Công ty Honda Việt 

Nam 
Từ tháng 04 

đến tháng 

06/2021 
Học sinh THCS, THPT 

trong cả nước 

10.  

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường 

công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT 

cho HSSV trong các dịp cao điểm đầu 

năm học mới 2021-2022 

Vụ GDCTHSSV 

- Các đơn vị thuộc 

Bộ;  

- Các sở GDĐT; 

- Các nhà trường; 

Từ tháng 7 

đến tháng 

9/2021 

Các văn bản được ban hành 

11.  
Tổ chức Lễ phát động HSSV nghiêm 

chỉnh chấp hành pháp luật về ATGT năm 

học 2021-2022 

Vụ GDCTHSSV 

- Ủy ban ATGTQG; 

- Các trường ĐH, 

CĐ; 

- Công ty Honda 

VN. 

Tháng 

9/2021 
Lễ phát động được tổ chức 

12.  
Thẩm định, ban hành bộ tài liệu “Kĩ năng 

tham gia giao thông an toàn” cho học 

sinh phổ thông 

Vụ GDCTHSSV NXBGDVN 

Từ tháng 04 

đến tháng 

9/2021 
Bộ tài liệu 

13.  
Tổ chức Chương trình “Tôi yêu Việt 

Nam” trong cấp học giáo dục mầm non 

năm học 2021-2022  

Vụ GDMN 
Công ty Honda Việt 

Nam 

Tháng 10 

/2021 
Trẻ mầm non 23 tỉnh, thành 

phố 

14.  
Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật 

về ATGT, kĩ năng điều khiển xe mô tô 

an toàn cho học sinh THPT 

Vụ GDCTHSSV 

- Các trường ĐH, 

CĐ 

- Công ty Honda VN 

Tháng 

10/2021 

Các lớp tập huấn được tổ 

chức 

15.  
Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật 

về ATGT, kĩ năng điều khiển xe mô tô 

an toàn cho sinh viên ĐH, CĐ 

Vụ GDCTHSSV 

- Các trường ĐH, 

CĐ; 

- Công ty Honda 

VN. 

Tháng 10, 

11/2021 

Các lớp tập huấn được tổ 

chức 

16.  
Tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật giao thông 

đường bộ và kĩ năng lái xe mô tô an toàn 
Vụ GDCTHSSV 

- Các trường ĐH, 

CĐ; 

Tháng 11, 

12/2021 

5.000 sinh viên của 15 

trường ĐH, CĐ 03 khu vực 
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TT NỘI DUNG  ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 
THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 
KẾT QUẢ/SẢN PHẨM 

- Công ty Honda 

VN. 

17.  
Tổ chức Chương trình “Tôi yêu Việt 

Nam” dành cho trẻ mầm non năm học 

2021-2022  

Vụ GDMN 
Công ty Honda Việt 

Nam 

Tháng 11, 

12/2021 

Trẻ mầm non 23 tỉnh, thành 

phố 

18.  
Tổ chức Chương trình “An toàn giao 

thông cho nụ cười trẻ thơ” dành cho học 

sinh tiểu học năm học 2021-2022  

Vụ GDTH 

Công ty Honda Việt 

Nam 
Tháng 10 

/2021 
Học sinh tiểu học trong cả 

nước 

19.  

Tổ chức Chương trình “An toàn giao 

thông cho nụ cười ngày mai” dành cho 

học sinh THCS, THPT năm học 2021-

2022  

Vụ GDTrH 

Công ty Honda Việt 

Nam Tháng 10 

/2021 
Học sinh THCS, THPT 

trong cả nước 

II Từ năm 2022 đến 2030     

1.  

Ban hành Kế hoạch và triển khai thực 

hiện công tác tuyên truyền, giáo dục 

pháp luật về ATGT từng năm của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (như năm 2021);  

thực hiện các nhiệm vụ được giao của 

Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban 

ATGT Quốc gia. 

Vụ GDCTHSSV  Các đơn vị thuộc Bộ Hằng năm 

Các văn bản được ban hành, 

các hoạt động tuyên truyền, 

giáo dục 

2.  

Nghiên cứu xây dựng các cơ chế, 

chính sách nhằm tăng cường đào tạo 

nguồn nhân lực chất lượng cao cho 

công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao 

thông đường bộ ở bậc đại học và sau 

đại học 

Vụ GDĐH 
Các cơ sở giáo dục 

đại học 
Hằng năm 

Báo cáo đánh giá đề xuất 

xây dựng cơ chế, chính 

sách. 

3.  

Tăng cường công tác đào tạo, bồi 

dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức, 

kỹ năng, trình độ cho nhân lực từ 

trung ương đến địa phương về khả 

Vụ GDĐH 
Các cơ sở giáo dục 

đại học 
Hằng năm 

Các tài liệu được biên soạn, 

các hội nghị, hội thảo, tập 

huấn được triển khai 
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TT NỘI DUNG  ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 
THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 
KẾT QUẢ/SẢN PHẨM 

năng tiếp cận, ứng dụng khoa học -

công nghệ vào lĩnh vực an toàn giao 

thông 

4.  

Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục an 

toàn giao thông qua các nền tảng công 

nghệ thông tin internet, các mạng xã 

hội, điện thoại thông minh, phát thanh, 

truyền hình, báo điện tử... 

Vụ GDCTHSSV 

Các bộ, ngành, các 

đơn vị thuộc Bộ;  

- Các sở GDĐT; 

- Các nhà trường. 

Hằng năm 

Các tin, bài được đăng tải 

trên các ứng dụng mạng xã 

hội, hệ thống báo điện tử, 

truyền hình 

5.  

Chỉ đạo thực hiện hiện các hoạt động 

“Năm an toàn giao thông”, “Tháng 

cao điểm an toàn giao thông” 

Vụ GDCTHSSV 

Các bộ, ngành, các 

đơn vị thuộc Bộ;  

- Các sở GDĐT; 

- Các nhà trường. 

Hằng năm Văn bản được ban hành 

6.  

Nghiên cứu xây dựng và cụ thể hóa 

các tiêu chí, hành vi văn hóa giao 

thông bằng hình ảnh sinh động và đẩy 

mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các 

tiêu chí, hành vi văn hóa giao thông 

trong trường học 

Vụ GDCTHSSV 

Các bộ, ngành, các 

đơn vị thuộc Bộ;  

- Các sở GDĐT; 

- Các nhà trường. 

Hằng năm Tài liệu được ban hành 

7.  

Xây dựng và biên soạn tài liệu các 

cẩm nang, sổ tay an toàn giao thông 

trên đường bộ cao tốc, đường giao 

thông nông thôn v.v. dưới dạng các 

ứng dụng trên nền tảng di động thông 

minh 

Vụ GDCTHSSV 

Các bộ, ngành, các 

đơn vị thuộc Bộ;  

- Các sở GDĐT; 

- Các nhà trường. 

Hằng năm Tài liệu được ban hành 

8.  

Hoàn thiện chương trình, tài liệu giảng 

dạy, tăng thời lượng giảng dạy an toàn 

giao thông cho tất cả các bậc học 

Các Vụ bậc học 

Các bộ, ngành, các 

đơn vị thuộc Bộ;  

- Các sở GDĐT; 

- Các nhà trường. 

Hằng năm Tài liệu được ban hành 

9.  Đưa giáo dục an toàn giao thông vào Các Vụ bậc học Các bộ, ngành, các Hằng năm Tài liệu được ban hành 
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TT NỘI DUNG  ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 
THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 
KẾT QUẢ/SẢN PHẨM 

chương trình chính khóa cho học sinh, 

sinh viên các trường đại học, cao đẳng 

sư phạm, trung cấp sư phạm, trường 

nghề, đặc biệt là đối với học sinh, sinh 

viên các trường sư phạm học chuyên 

ngành liên quan đến giảng dạy về an 

toàn giao thông 

đơn vị thuộc Bộ;  

- Các sở GDĐT; 

- Các nhà trường. 

10.  

Nghiên cứu, xây dựng chương trình 

đào tạo các ngành, chuyên ngành, bộ 

môn khoa học thuộc lĩnh vực bảo đảm 

an toàn giao thông 

Các cơ sở giáo 

dục đại học 

chuyên ngành 

Các bộ, ngành, các 

đơn vị thuộc Bộ;  

- Các sở GDĐT; 

- Các nhà trường. 

Hằng năm Tài liệu được ban hành 

11.  
Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 

của ngành Giáo dục 

Vụ GDCTHSSV 

Ủy ban ATGT Quốc 

gia, các bộ, ngành 

liên quan 

Hằng năm 
Các văn bản, báo cáo được 

phê duyệt 

12.  
Tổ chức tổng kết, đánh giá, khen 

thưởng việc triển khai thực hiện Kế 

hoạch  

Vụ GDCTHSSV 

Các bộ, ngành, các 

đơn vị thuộc Bộ;  

- Các sở GDĐT; 

- Các nhà trường. 

2030 Hội nghị được triển khai 
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