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                                          KẾ HOẠCH
Triển khai Chương trình “Tôi yêu Việt Nam”

cấp học mầm non năm học 2022 - 2023

Căn cứ Kế hoạch số 1369/KH-SGDĐT ngày 27/6/2022 của Sở Giáo 
dục và Đào tạo về Kế hoạch về việc triển khai Chương trình “Tôi yêu Việt 
Nam” trong cấp học giáo dục mầm non năm học 2022-2023”; Phòng Giáo 
dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Đại Lộc xây dựng Kế hoạch triển khai đến 
các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) trên địa bàn huyện Đại Lộc, nội dung 
cụ thể như sau:

I. Mục tiêu
1. 100% trẻ em từ 3 - 5 tuổi trong các cơ sở GDMN được tham gia 

Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” (sau đây gọi tắt là Chương trình) và có 
nhận thức, kỹ năng, thái độ cho trẻ về an toàn giao thông (ATGT).

2. 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở GDMN 
tiếp tục tự bồi dưỡng, nâng cao năng lực về quản lý và tổ chức hoạt động 
giáo dục ATGT cho trẻ 3 - 5 tuổi phù hợp điều kiện cụ thể của trường, lớp, 
địa phương.

3. Tiếp tục huy động sự tham gia của gia đình và xã hội, tạo sự thống 
nhất trong giáo dục ATGT cho trẻ trong các cơ sở GDMN.

4. Đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng mô hình điểm đảm bảo trật 
tự, an toàn giao thông trong ngành Giáo dục nói chung và công tác giáo dục 
an toàn giao thông trong cấp học GDMN nói riêng.

II. Yêu cầu
1. Chương trình được triển khai thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, đúng 

mục tiêu, đáp ứng yêu cầu về tiến độ trên cơ sở tuân thủ mọi quy định của 
pháp luật hiện hành.

2. Các đơn vị triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo kết hợp hài 
hòa, không trùng lặp về nội dung, thời gian với các chương trình khác có 
liên quan đến ATGT; Sở GDĐT, Phòng GDĐT có sự phối hợp chặt chẽ với 
Ban ATGT của tỉnh, huyện và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai 
thực hiện Chương trình.

3. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán 
bộ quản lý, giáo viên mầm non tổ chức các hoạt động giáo dục ATGT cho 
trẻ đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

4. Các hoạt động truyền thông về pháp luật bảo đảm trật tự an toàn 
giao thông và giáo dục an toàn giao thông cho trẻ trong các cơ sở GDMN đa 
dạng về nội dung và linh hoạt hình thức tổ chức.

5. Công tác kiểm tra, giám sát, tư vấn, đánh giá hiệu quả Chương 



trình được tiến hành thường xuyên và định kỳ trên cơ sở thống nhất giữa các 
bên liên quan.

III. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện
1. Đẩy mạnh công tác truyền thông đến cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên, cha mẹ trẻ về pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông và 
giáo dục an toàn giao thông cho trẻ trong các cơ sở GDMN.

2. Tổ chức các hoạt động truyền thông trong cộng đồng nhằm nâng 
cao hiệu quả của Chương trình. Phối hợp với đơn vị liên quan đa dạng các 
hình thức truyền thông như: tổ chức sự kiện, đưa tin, phóng sự, tài liệu, 
tranh, ảnh, …về giáo dục ATGT

3. Sử dụng các nguồn tài liệu như phim hoạt hình Vui giao thông, 
truyện tranh online và các giáo cụ khác trong giáo dục an toàn giao thông 
cho trẻ.

4. Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình, chỉ đạo, tổ chức thực 
hiện các hoạt động giáo dục ATGT cho trẻ trong các cơ sở GDMN.

5. Tổ chức tập huấn, sinh hoạt chuyên môn nâng cao năng lực về 
quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục ATGT cho trẻ em từ 3-5 tuổi tại các 
cơ sở GDMN

6. Kiểm tra, tư vấn, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; sơ kết; 
tổng kết hiệu quả giáo dục ATGT.

IV. Hoạt động cụ thể: Kèm theo Phụ lục tại Kế hoạch số 665/KH-
BGDĐT ngày 16/6/2022 của Bộ GDĐT.

V. Tổ chức thực hiện
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Tôi yêu Việt 

Nam” cấp học mầm non năm học 2022-2023.
- Phối hợp với Ban ATGT huyện, các HEAD (hệ thống các cửa hàng 

bán xe và dịch vụ Honda) tại địa phương và các đơn vị liên quan triển khai 
hoạt động đã thống nhất tại Phụ lục của Kế hoạch

- Triển khai đến các cơ sở GDMN thực hiện các hoạt động theo Kế 
hoạch và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ATGT. Thường xuyên thực 
hiện công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát

- Báo cáo hằng năm cho Sở GDĐT theo qui định.
2. Các trường MN, MG.
- Căn cứ kế hoạch của Phòng GDĐT và tình hình thực tế của địa 

phương, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện giáo dục ATGT cho trẻ 
trong các cơ sở GDMN.

- Tham mưu với Phòng GDĐT, Ban ATGT huyện, phối hợp các 
HEAD tại địa phương và đơn vị liên quan triển khai hoạt động đã thống nhất 
tại Phụ lục của Kế hoạch.

- Thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch và phối hợp với Ban Đại 
diện cha mẹ trẻ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ATGT. Thường xuyên 
thực hiện công tác tự kiểm tra, đôn đốc, giám sát.

- Báo cáo hằng năm (Kèm theo Báo cáo tổng kết năm học) gửi về 



Phòng GDĐT.
VI. Kinh phí thực hiện
- Nguồn kinh phí do Honda Việt Nam tài trợ;
- Kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông và nguồn chi thường 

xuyên năm 2022 của Phòng GDĐT, Sở GDĐT, Ban ATGT tỉnh theo quy 
định của pháp luật;

- Nguồn kinh phí xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu 
có).

Phòng GDĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường Mầm non, Mẫu giáo 
trên địa bàn huyện Đại Lộc nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch 
Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” cấp học mầm non năm học 2022 - 2023.

  
          Nơi nhận:            KT. TRƯỞNG PHÒNG 
          - Sở GDĐT (để báo cáo);
          - Các cơ sở GDMN (để th.hiện)
          - Lưu VT, BPMN 

           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

          
            

                                                                    #ChuKyLanhDao
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