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Số:            /PGDĐT
V/v hướng dẫn tổ chức giáo dục        
An toàn giao thông cấp tiểu học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

Thủ Thừa, ngày       tháng  4  năm 2021

Kính gửi: 
- Hiệu trưởng các trường tiểu học;
- Hiệu trưởng trường TH&THCS Tân Thành.

Căn cứ Công văn số 1362/BGDĐT-GDTH ngày 07/4/2021 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức giáo dục An toàn giao thông cấp tiểu học; 

Thực hiện Công văn số 833/SGDĐT-GDMN-GDTH ngày 06/4/2021 của Sở Giáo 
dục và Đào tạo về việc Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, giáo viên tiểu 
học về tài liệu giáo dục An toàn giao thông dành cho học sinh tiểu học; 

Căn cứ Công văn số 933/SGDĐT-GDMN-GDTH  của sở Giáo dục và Đào tạo 
ngày 14/4/2021 về việc hướng dẫn tổ chức giáo dục An toàn giao thông cấp tiểu học.

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn sử dụng Bộ tài liệu để triển khai tổ chức 
giáo dục An toàn giao thông (ATGT) trong các cơ sở giáo dục tiểu học từ năm 2020-
2021 trở đi như sau:

1. Sử dụng Bộ tài liệu để tổ chức giờ học ATGT theo từng chủ đề, bài học được 
thiết kế trong Bộ tài liệu theo hình thức, phương pháp phù hợp với kế hoạch giáo dục của 
nhà trường được xây dựng từ đầu năm học.

2. Thực hiện  giảng dạy chính khóa, tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục ATGT 
theo các chủ đề, bài học trong Bộ tài liệu vào quá trình dạy học các môn học, hoạt động 
giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học phù hợp với mục tiêu, nội 
dung và yêu cầu cần đạt của bài học/mạch kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục; 
việc tích hợp nội dung giáo dục ATGT được thực hiện linh hoạt, mềm dẻo, chủ động phù 
hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương và cơ sở giáo dục.

3. Lựa chọn nội dung giáo dục ATGT theo các chủ đề, bài học trong Bộ tài liệu 
vào tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp/Hoạt động trải nghiệm/chuyên đề ở 
cấp tiểu học.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu  các đơn vị trực thuộc  tổ chức, triển khai thực 
hiện, nếu có khó khăn,vướng mắc các đơn vị liên hệ về Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua 
bộ phận CMTH) để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trưởng phòng, phó trưởng phòng;  
- Lưu: VT, CMTH.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                Trần Thị Kim Nhãn
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