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Kính gửi:    

- UBND các huyện, thành phố; 

- Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc; 

- Công an tỉnh; 

- Ban An toàn giao thông tỉnh; 

- Các cơ quan báo, đài: Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; Báo 

Vĩnh Phúc; Cổng giao tiếp thông tin điện tử tỉnh; Thông tấn xã 

Việt Nam - Cơ quan thường trú tại Vĩnh Phúc; Báo Giáo dục 

và Thời đại; 

- Phòng GDĐT các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT. 

 

Thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo trật tự, an 

toàn giao thông (ATGT), các đơn vị, trường học đã triển khai đồng bộ các giải pháp như: 

Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT; tổ 

chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm thực tế nhằm tuyên truyền, giáo 

dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT, rèn luyện kỹ năng, ý thức trách nhiệm 

và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, 

học sinh, phụ huynh học sinh (CBQL, GV, NV, HS, PHHS)... Thời gian gần đây, một số 

trường học của các địa phương trong cả nước và ngay tại trường Tiểu học Gia Khánh B, 

huyện Bình Xuyên, xuất hiện hình ảnh các bậc PHHS tự giác xếp xe ngay ngắn theo hàng 

lối xung quanh nhà trường khi đưa đón HS, xây dựng thành công mô hình cổng trường 

ATGT (gửi kèm link bài viết qua email). Hình ảnh đẹp về văn hoá giao thông và văn hoá 

ứng xử này đã được các phương tiện truyền thông, mạng xã hội đưa tin, chia sẻ tạo hiệu 

ứng tốt, sự đồng tình của dư luận. 

Nhằm lan toả nét đẹp văn hoá giao thông, văn hoá ứng xử và mô hình cổng trường 

ATGT nêu trên, đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, góp phần giáo dục ý thức tự giác 

chấp hành trật tự ATGT, văn hoá ứng xử cho HS và đảm bảo trật tự ATGT trước cổng 

trường, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện 

đồng bộ các giải pháp để nhân rộng mô hình trên, cụ thể: 

1. Đối với các cơ sở giáo dục (từ Mầm non đến THPT) 

- Khảo sát thực trạng, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị lực lượng và các điều kiện đảm 

bảo thực hiện thành công việc vận động PHHS tự giác thực hiện xếp xe theo hàng lối, 

phân luồng giao thông xung quanh khu vực trường học vào giờ đưa đón HS; tổ chức cho 

HS xếp hàng, giáo dục ý thức tự giác thực hiện trật tự ATGT, thực hành ứng xử văn hóa; 

duy trì lâu dài, hiệu quả mô hình cổng trường ATGT. 

- Tuyên truyền về kế hoạch thực hiện mô hình cổng trường ATGT đến CBQL, GV, 

NV, HS, PHHS (bằng nhiều hình thức, qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã 

hội; trực tiếp tại các buổi chào cờ, giờ sinh hoạt lớp, ngoại khóa, tin nhắn điện tử/ thư ngỏ 

đến PHHS...).  



 

 

- Chủ động tham phối hợp với chính quyền địa phương, Đoàn Thanh niên (Huyện 

đoàn, Đoàn trường THPT), Đội Thiếu niên, Công an giao thông, Hội Cha mẹ HS, huy 

động các tổ chức/ cá nhân trong và ngoài nhà trường tham gia vận động PHHS thực hiện 

mô hình cổng trường ATGT. 

- Thành lập các đội xung kích ATGT tham gia thiết lập, duy trì trật tự ATGT xung 

quanh nhà trường vào giờ cao điểm. Thành phần đội xung kích ATGT gồm CBQL, GV, 

HS, Đoàn viên, Đội viên, PHHS… 

- Các trường THPT phối hợp với Huyện/ Thành đoàn cử lực lượng Đoàn viên thanh 

niên hỗ trợ các trường Mầm non, Tiểu học trên cùng địa bàn trong công tác xây dựng mô 

hình cổng trường ATGT.  

- Triển khai thực hiện mô hình cổng trường ATGT, hoàn thành trước 25/02/2020. 

Tiếp tục tuyên truyền, chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện đại chúng về gương điển hình 

trong phong trào xây dựng cổng trường trật tự ATGT nhằm khích lệ, tôn vinh, lan toả, 

nhân rộng mô hình.  

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu tại văn bản số 1372/SGDĐT-CTTT ngày 

03/10/2019 của Sở GDĐT về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT từ năm học 

2019-2020 (gửi lại văn bản qua email của các đơn vị). 

- Các cơ sở giáo dục báo cáo cơ quan quản lý giáo dục cấp trên về kết quả xây 

dựng, thực hiện mô hình cổng trường ATGT (báo cáo lần 1 ngay sau khi thực hiện thành 

công mô hình; hàng năm báo cáo định kỳ lồng ghép vào nội dung báo cáo sơ kết học kỳ I, 

tổng kết năm học). 

2. Đối với phòng GDĐT các huyện, thành phố 

- Xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa chương trình phối hợp với các cơ quan, ban, 

ngành ở địa phương để triển khai thực hiện thành công mô hình cổng trường ATGT đến 

các cơ sở giáo dục trực thuộc. 

- Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai xây dựng mô hình cổng trường 

ATGT của các cơ sở giáo dục trực thuộc. 

- Tăng cường công tác truyền thông, tôn vinh và đề xuất khen thưởng đối với các 

cơ sở giáo dục tiêu biểu, các cá nhân thực hiện tốt, sáng tạo trong phong trào xây dựng mô 

hình cổng trường ATGT. 

- Tổng hợp báo cáo UBND huyện, thành phố và Sở GDĐT kết quả thực hiện mô 

hình cổng trường ATGT. 

3. Đối với UBND các huyện, thành phố 

- Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã/ phường và các tổ 

chức, đoàn thể trực thuộc phối hợp với các cơ sở giáo dục triển khai đồng bộ mô hình 

cổng trường ATGT. 

- Tuyên truyền rộng rãi tới người dân/ PHHS về chủ trương xây dựng nét đẹp văn 

hóa ATGT, văn hóa ứng xử, tự giác thực hiện trật tự ATGT nói chung và tại khu vực cổng 

trường trong các giờ cao điểm nói riêng. 

- Phối hợp với Sở GDĐT chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra phòng GDĐT và các cơ sở 

giáo dục trong việc thực hiện xây dựng mô hình trên. 

4. Đối với Tỉnh đoàn 

- Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp giữa Tỉnh đoàn và Sở GDĐT năm học 

2019-2020, trong đó có nội dung về công tác phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền 

an toàn giao thông cho HS.  

- Đề nghị Tỉnh đoàn chỉ đạo các đơn vị, tổ chức Đoàn: Phối hợp với các cơ sở giáo 

dục, hỗ trợ triển khai thành công mô hình cổng trường ATGT tại cổng trường; hỗ trợ 



 

 

truyền thông, lan toả mô hình đến các đoàn viên, người dân/ PHHS; tổng hợp kết quả thực 

hiện, báo cáo về Tỉnh đoàn. 

5. Đối với Công an tỉnh, Ban an toàn Giao thông tỉnh 

- Đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo công an huyện, công an xã phối hợp, hỗ trợ các cơ 

sở giáo dục thực hiện xây dựng mô hình cổng trường ATGT, góp phần hình thành ý thức 

tự giác chấp hành Luật ATGT cho HS, người dân. 

- Đề nghị Ban an toàn Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hỗ trợ các cơ 

sở giáo dục thực hiện thành công mô hình cổng trường ATGT; Tôn vinh, khen thưởng cho 

các tập thể, cá nhân thuộc các cơ sở giáo dục thực hiện tốt, sáng tạo trong công tác tuyên 

truyền, giáo dục pháp luật ATGT nói chung và công tác xây dựng mô hình cổng trường 

ATGT nói riêng.  

6. Đối với các cơ quan báo, đài  

- Đề nghị Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Cổng giao tiếp thông 

tin điện tử tỉnh, Thông tấn xã Việt Nam – Cơ quan thường trú tại Vĩnh Phúc, Báo Giáo 

dục và Thời đại tổ chức tuyên truyền rộng rãi các điển hình về thực hiện tốt mô hình cổng 

trường ATGT trên địa bàn tỉnh, nhằm lan toả ý thức chấp hành trật tự ATGT đến mọi 

người, đặc biệt là các PHHS, HS. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, hỗ trợ các cơ sở giáo dục thực hiện hiệu quả 

việc xây dựng mô hình cổng trường ATGT, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật ATGT và 

văn hoá ứng xử cho HS. Trong quá trình triển khai, khi cần liên hệ với Sở GDĐT qua 

phòng Chính trị tư tưởng (Điện thoại 02113.656.086/ 0983121482, email 

phongcttt@vinhphuc.edu.vn, gặp ông Nguyễn Việt Hà, Phó trưởng phòng CTTT).  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Bộ GDĐT (Vụ GDCT&CTHSSV); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, CTTT. NVH (30b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Khương Duy 
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