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KẾ HOẠCH
Triển khai Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” trong các cơ sở
Giáo dục mầm non huyện Nghĩa Đàn, giai đoạn 2020 - 2024
Thực hiện Kế hoạch số 273/KH-BGDĐT ngày 29 tháng 04 năm 2020 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo; Kế hoạch số 855/KH-SGDĐT ngày 22 tháng 05 năm 2020 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về triển khai Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” trong cấp học mầm non
giai đoạn 2020- 2024 về triển khai Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” trong cấp học
mầm non giai đoạn 2020- 2024, Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển
khai Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” trong các cơ sở Giáo dục mầm non trên địa bàn
huyện Nghĩa Đàn giai đoạn 2020 -2024 với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Chương trình “ Tôi yêu Việt Nam” ( sau đây gọi tắt là Chương trình) nhằm nâng cao
hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông (ATGT) cho trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi
(trẻ 3 - 5 tuổi) trong các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn
giai đoạn 2020 - 2024.
2. Mục tiêu cụ thể
- Đến năm 2024, 85% trẻ 3-5 tuổi trong các cơ sở GDMN được tham gia Chương
trình “Tôi yêu Việt Nam” phù hợp với lứa tuổi trẻ mẫu giáo;
- 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở GDMN được bồi dưỡng,
tập huấn nâng cao nhận thức về Luật giao thông đường bộ và văn hóa giao thông; nâng
cao năng lực về quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục ATGT cho trẻ 3-5 tuổi lồng ghép
vào Kế hoạch giáo dục nhà trường phù hợp với điều kiện cụ thể của trường, lớp, địa
phương;
- 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.
II. YÊU CẦU
1. Chương trình được triển khai thực hiện tuân thủ theo pháp luật Việt Nam; Các hoạt
động được triển khai thống nhất trong Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình.

2. Chương trình được xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm học; Triển khai các
hoạt động đảm bảo tính hiệu quả, thực chất.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên và nhân viên, cha mẹ trẻ về
Luật Giao thông đường bộ và giáo dục ATGT 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; Đa dạng các hình thức truyền thông như: tổ chức các sự kiện, đưa tin,
phóng sự, tài liệu, tranh ảnh,… về giáo dục ATGT.
3. Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực về tổ chức quản lý và tổ
chức hoạt động giáo dục ATGT cho trẻ 3-5 tuổi trong các cơ sở GDMN.
4. Hỗ trợ cung cấp thiết bị, đồ chơi, tài liệu, học liệu về chủ đề ATGT cho các cơ sở
GDMN; Làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện xã hội hóa giáo dục để đầu tư mô hình,
thiết bị, tài liệu, học liệu về giáo dục ATGT cho trẻ.
5. Phối hợp chặt chẽ với Ban ATGT các cấp để triển khai Chương trình hiệu quả,
thiết thực tại các cơ sở GDMN.
6. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trên địa bàn nhằm tuyên truyền đến cán
bộ, giáo viên, nhân viên, các bậc phu huynh chấp hành nghiêm chỉnh quy định Luật giao
thông, văn hóa khi tham gia giao thông.
7. Kiểm tra tư vấn, đánh giá kết quả quá trình thực hiện Chương trình; sơ kết, tổng kết
và nhân rộng điển hình thực hiện hiệu quả giáo dục ATGT.
IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN
Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” thực hiện từ năm học 2020-2021 đến năm học
2023- 2024 theo Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Căn cứ vào Kế hoạch của Sở GD&ĐT, triển khai, chỉ đạo các cơ sở GDMN trên địa
bàn huyện Nghĩa Đàn thực hiện Chương trình thiết thực, có hiệu quả; tránh phô trương
hình thức;
- Tham gia các cuộc tập huấn, hội thảo do Bộ, sở GD&ĐT tổ chức;
- Phối hợp với Ban ngành tham mưu cấp hỗ trợ thiết bị, tài liệu, học liệu giáo dục
ATGT cho các cơ sở GDMN trên địa bàn huyện;
- Chỉ đạo các cơ sở GDMN xây dựng Kế hoạch lồng ghép giáo dục ATGT, Luật lệ
giao thông vào Kế hoạch giáo dục của nhà trường;

- Phối hợp với Ban ATGT cấp huyện làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức tập
huấn nâng cao nhận thức về văn hóa giao thông cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm
non;
- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình “ Tôi Yêu Việt Nam” kèm với
báo cáo tổng kế năm học hằng năm về Sở GD&ĐT (qua bộ phận mầm non) để thống nhất
chỉ đạo và tổng hợp báo cáo Sở GD&ĐT.
2. Các cơ sở giáo dục mầm non
- Xây dựng kế hoạch cho cả giai đoạn 2020-2024 và cho từng năm học cụ thể và triển
khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch giáo dục ATGT của trường theo Kế hoạch triển khai
Chương trình “Tôi yêu Việt Nam”;
- Lồng ghép nội dung giáo dục ATGT vào Kế hoạch giáo dục của nhà trường; thực
hiện có hiệu quả chủ đề “Luật lệ và phương tiện giao thông” cho trẻ 3-5 tuổi;
- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành và văn
hóa cho cán bộ giáo viên, nhân viên và cha mẹ trẻ nhằm thực hiện nghiêm túc luật lệ giao
thông, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông./.
Nơi nhận:
- Các CSGDMN huyện;
- Sở GDMN (để b/c);
- Ban ATGT huyện;
- Lưu: VT, GDMN.

