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KE HOACH 

To chüc phong trào thi dna bão dam trot tr, an toàn giao thông 
giai doan 2021-2025 

KInh giri: 

- Bô Giáo due và Dào tao; 

- Cong Doàn; Doàn TN - Hi SV; các Khu Ni trü; 

- Cáe Khoa/ Vin có sinh viên, Trueing CD VMU. 

Thirc hin Ké hoach s6 20/KH-BGDDT ngày 06/01/202 1 cUa B Giáo diic va 

Dào tao  v th chfrc phong trào thi dua bão dam trtt tir, an toàn giao thông (ATGT) 

trong nganh Giáo dic giai doan 202 1-2025, Trung Dai  h9c hang hâi Vit Nam 1p k 

hoach Cu th nhi.r sau: 

I. Mic dIch, yêu cn 

- Phong trào thi dua dirge phát dng và trin khai sâu rng nhm thirc hin tht 

cong tác tuyên truyn, ph bin, giáo dixie pháp lut v ATGT diing b, disng sit, 

du?rng thu ni dja cho toàn th can b, viên chrc, nguri lao dng và sinh viên Nhà 

trrn'mg, tiép t%ic th?c hin näm ATGT theo trng chU d vOi miic tiêu "TInh mng con 

ngithi là trên ht". 

- Nang cao nhan  thfrc, thirc tir giác tuân thU pháp lut v ATGT và thai d Ung 

xU CO van hoá khi tham gia giao thong, dam bão trt t%r và ATGT, giãm thiu vi pham 

v an toàn giao thOng, tai nan,  Un tc giao thông. 

- Kt hcip chat chë gitra vic thirc hin "Phong trào thi dua bão dam trt tir, 

ATGT giai doan 2021-2025" vOi các phong trào thi dua Nhà truO'ng phát dng trik 

khai. 

II. Chi tiêu, ni dung thi dua 

1. Chi tiêu 

- 100% can b, viên chi'rc, nguri lao dng trong Nhà trixmg dirge ph bin, 

quán trit các quy djnh cUa pháp lut v báo dam trt tir, ATGT và cam kt vâi Nhà 

tnr?rng trong vice nghiêm tUe chip hành cac quy djrth cUa pháp lut v trt t%r, ATGT. 

- 100% can b, viên chUc, nguñ lao dng và sinh viên nghiem tUe thirc hin qui 

dlnh di mU báo him khi ngi trên xe mO to, xe gn may, xe dap din; không diêu 
khin phirong tin tham gia giao thông khi dã ung nirçiu, bia; thc hin mc áo phao 

khi di dO. 

- 100% sinh viên dirge ph bMn, tuyên truyn, giáo diie "Van hóa giao thông" 



theo tiêu chI van hOa giao thông du&ng b ban hành kern theo Quyt dnh s 

3500/QD-BVHTTDL ngày 9/10/2013 cüa B trithng Bô Van hóa, Th thao và Du 

lich. 

2. Ni dung thi dua 

- Thi dna th?c hin các nhiêm vu chInh trj, hoàn thành xut sc các chi tiêu, 

thim v1i bâo dam trt tir, ATGT giai dotn 202 1-2025. 

- Tip tiic trin khai CM thj s 18-CT/TW ngày 04/9/20 12 cüa Ban BI thu TW 

Bang v tang cixông sir lãnh dao  cUa Bang d& vi cong tác dam bão trt tir ATGT 

drnmg b, du?mg sat, thrông thUy ni dja va khc phiic ñn tc giao thông; nghj quyt 

s 88-NQ/CP ngày 24/8/2011 cüa ChInh phU v tang cithng các giãi pháp tr9ng tam 

bão dam trt t1r ATGT; Chin luqc quc gia v bâo dam trt tr, ATGT dung b dn 

näm 2020, thm nhIn 2030. 

- Di mOi, nâng cao hiu qua cong tác tuyên truyn, pM bin, giáo diic pháp 

lut v trt tir, ATGT. Trçng tam là th?c hin Lutt Giao thông du?ng b s1ra di, Nghj 

djnh s 100/2019/ND-CP v xü 1 vi phm hành chInh trong linh virc giao thông vn 

tãi dithng bO và dumg sat. 

- T chüc trin khai thirc hin các hott dng v giáo diic ATGT theo chi dto 

cüa B GD & DT, Ban ATGT thành pM Hãi PhOng trong các dp cao dim hang näm. 

- TIch circ hung các cuc thi, các phong trào tuyên truyn, pM bik, giáo diic 

pháp lut v ATGT cho sinh viên do B GD v& DT phát dng. 

- Cung cp cho sinh viên các kin thirc, ki nãng bâo dam an toàn khi tham gia 

giao thông, bitt each 1rng phó vOi các tinh hMng, irng xiir có van hóa khi tham gia giao 

thông theo các cp h9c, d tMi; hInh thành th h tré tharn gia giao thông có "van 

hOa". 

- Triên khai th%rc hin cãc giãi pháp dOng b dê phOng, chông Un täc giao thông 

ti khu vvc  cng trtr?ing vào gR cao dim. 

III. Phân cong nhim viii 

1. Phông Cong tác sinh viên, Boàn Thanh niên — Hi sinh viên 

- Thu'ing xuyên ntm bt t& tInh hInh tu tthng sinh viên, tuyên truyn, pM 
biên, giáo diic pháp lut v ATGT dung b, dumg sat, diRng thuS' ni dia trên 

website, trên các trang rnng xã hi facebook, zalo, ... Nhc nhâ các khoaIvin, các 

&m vj lien quan chia sé thông tin, pMi hçp tuyên truyn, giáo ditc sinh viên. 

- PMi hp t chüc các dçit thi dua, tháng cao dim v tuyên truyn cho doàn 

viên, sinh viên vào các dçit cao dim: tháng Thanh niên (tháng 3 hang näm), thi dim 

thãng 9, thãng 10 khi tan sinh viên mi nhp truOng. 

- PMi hçp vâi Di tuyên truyn và xir iS' giao thông — Phông Cành sat giao 

thông dixO'ng b, ththng st cong an Hãi PhOng PM bin Lust  giao thông dung b và 

trt t%r an ninh do thj cho tan sinh viên trong Tutn sinh hoat cong dan sinh viên. 



- Ph6i hçp t chirc th chirc các cuc thi tim hiu pháp 1ut Vit Nam, dtc bit là 

tim hiu B lust  Hang hâi va Lut Giao thông disng b, duO'ng sit, duO'ng thu ni 

dja dng thii t chIrc cuc thi sinh vien vâi lái xe an toàn. 

- Tp trung the hot dng tuyên truyn trong tun cao dim cña tháng 11 có 

"Ngày th gici tiRing nim các ntn nhân tCr vong vi tai nmn giao thông". 

- Tháng 12 hang näm thirc hin tuyen truyn thông qua vice treo bang ron ti 

khu vrc cing tru?mg, cng giâng diRing. Mt s khu hiu: "TInh mng con nguOri là 

trên ht"; "Sinh viên Hang hâi nghiêm chinh chp hành pháp 1ut v an toàn giao 

thông", 

- Ltp k hoch t chirc cho sinh viên k3' cam kt chp hành pháp lut v ATGT 

diRcng b trong dp Tt Nguyen Dan cUng vâi the ni dung k cam kt khác. 

2. Các Khoa/ Vin có sinh viên/ Trirôrng Cao dàng VMU/ các khu ni trü 

- Tuyên truyn, ph bin, giáo dijc pháp lut v ATGT duing b, diRmg sat, 

diRmg thus' ni dja trên website cña don vj, trong các bui chào c?. 

- Các C vn h9c ttp triên khai, quán trit tâi các nhOm sinh viên, tâi tl'rng 

sinh viên các ni dung tuyên truyn trong các bui sinh hoat nhOm. 

- Thirc hin cho sinh viên k cam k& không vi phm Lut Giao thông du6ng 

b; khOng vi phm pháp lut v trt tir ATGT theo k hoch chung cüa Nhà tru?Yng. 

- Treo các bang ron, khu hiu ti các don vj, cng khu ni trü. 

- Các don vj thiRing xuyên kim tra, dánh giá vic cMp hành cUa sinh viên, khen 

thuOng hotc xir l k lut nghiêm vói sinh viên vi phtm theo quy ch Cong tác sinh viên, 

thng hçip báo cáo trong báo cáo tmg h9c ks'. 

3. Cong Doàn trirô'ng 

Phi hçip vri cáe don vj tuyen truyn, ph bin, giáo d%lc pháp lust v ATGT 

du?mg b, dmmg sat, duO'ng thu ni dja dn can b, viên chirc, ngiRii lao dng Nhà 

tnRing. 

Yêu cu các don vj và cá nhân lien quan nghiêm tüc triên khai thijc  h4_— 

Noi nhân: 
- Nhu trên; 
- Hiu truóng (dê báo cáo); 
- Li.ru: VT, CTSV. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

