UBND QUẬN TÂN BÌNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHẠM NGỌC THẠCH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Bình, ngày 04 tháng 5 năm 2020

Số: 67/KH-PNT

KẾ HOẠCH
Phát động “Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2020,
thi đua 200 ngày chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước,
hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp”
Căn cứ Kế hoạch số 107/KH-BATGT ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Ban An toàn
giao thông quận Tân Bình về Kế hoạch phát động “Phong trào thi đua bảo đảm trật tự,
an toàn giao thông năm 2020; thi đua 200 ngày chào mừng các ngày Lễ lớn của đất
nước, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp”;
Căn cứ Kế hoạch số 612/KH-GDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Phòng Giáo
dục và Đào tạo quận Tân Bình về Kế hoạch phát động “Phong trào thi đua bảo đảm trật
tự, an toàn giao thông năm 2020; thi đua 200 ngày chào mừng các ngày Lễ lớn của đất
nước, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp”;
Trường THCS Phạm Ngọc Thạch xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:
I. Mục đích và yêu cầu
- Xác định công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị năm 2020 là
một trọng những nhiệm vụ quan trọng, cần tập trung thực hiện nghiêm túc và có hiệu
quả.
- Quán triệt và thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo hướng dẫn các ngành, các cấp
và của Ban An toàn giao thông quận Tân Bình về công tác đảm bảo TTATGT-TTĐT
trên địa bàn thành phố nói chung và trên địa bàn quận Tân Bình trong năm 2020.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về Luật Giao thông đường
bộ trong đội ngũ CBQL-GV-NV và học sinh. Bám sát chủ đề Năm An toàn giao thông
2020 “Đã uống rượu bia – Không lái xe”.
- Thực hiện có hiệu quả chủ đề Năm An toàn giao thông 2020 “Đã uống rượu bia
– Không lái xe” với mục tiêu: “Tính mạng con người là trên hết”.
- Thông qua phong trào thi đua, phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của
các tập thể, cá nhân tạo động lực cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công
tác đảm bảo TTATGT, quyết tâm phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo dức, nâng cao tinh
thần trách nhiệm trong công việc.
II. Nội dung phong trào thi đua
1. Hiệu trưởng phát động “Phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông
năm 2020” đến đội ngũ CBQL-GV-NV và học sinh. Xây dựng kế hoạch cụ thể về phong
trào thi đua, xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ và những biện pháp tổ chức thực hiện phong
trào thi đua tại đơn vị; coi phong trào thi đua, công tác khen thưởng là động lực để thực
hiện các nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Tập trung một số nội dung chủ yếu sau:
- Tuyên truyền về đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước trong công tác lãnh chỉ đạo đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Luật Giao thông
đường bộ; Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định về xử phạt vi phạm
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hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; Nghị định số 46/2016/NĐ-CP
ngày 26/5/2016 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường
sắt; Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ…
- Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trước cổng trường và xung quanh khu vực
trường học;
- Đội ngũ CBQL-GV-NV và học sinh thực hiện nghiêm túc và hiệu quả chủ đề
Năm An toàn giao thông 2020 “Đã uống rượu bia – Không lái xe” với mục tiêu: “Tính
mạng con người là trên hết”.
2. Hiệu trưởng kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phong trào thi đua tại trường, xây
dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt làm nòng cốt cho
phong trào thi đua.
3. Tổ chức sơ kết, tổng kết và bình xét khen thưởng tại đơn vị, đề nghị cấp trên
khen thưởng chính xác, kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp
tích cực trong phong trào thi đua tại trường.
III. Tổ chức thực hiện
Nội dung

Phân công

Thời gian

1. Phát động “Phong trào thi Ban Giám hiệu,
đua đảm bảo trật tự an toàn Công Đoàn.
giao thông năm 2020” đến đội
ngũ CBQL-GV-NV và học
sinh. Lên kế hoạch; phổ biến
kế hoạch; thực hiện báo cáo.

05/5/2020

2. Tài liệu tuyên truyền, đăng Cô Bình Minh, Thầy
web trường.
Tài.

06/5/2020

3. Bổ sung tài liệu vào tủ sách Cô Bình Minh.
pháp luật

06/5/2020

4. Kiểm tra, đôn đốc việc thực BGH, Công Đoàn,
hiện phong trào thi đua.
GVBM, GVCN,
TTVPL, Chi Đoàn.

05/5/2020

Ghi chú

5. Sơ kết, tổng kết và khen Ban Giám hiệu,
thưởng.
Công Đoàn.
Trên đây là Kế hoạch phát động “Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao
thông năm 2020; thi đua 200 ngày chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước, hướng tới
chào mừng Đại hội Đảng các cấp” của trường THCS Phạm Ngọc Thạch. Các bộ phận
và giáo viên có liên quan căn cứ kế hoạch này để phối hợp và thực hiện hiệu quả./.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT;
- Công Đoàn; Chi Đội;
- Tổ trưởng;
- TTVPL (Cô Bình Minh);
- Lưu: VT.

(Đã ký)
Ngô Lê Ý Trang
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