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V/v triển khai cuộc thi “An toàn giao
thông cho nụ cười ngày mai” dành
cho học sinh và giáo viên trung học
năm học 2019-2020.

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông, các trường phổ
thông có nhiều cấp học;
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Công văn số 258/SGDĐT-GDTrH ngày 31/01/2019 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ
cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2019-2020 (có
văn bản kèm theo), Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tập trung lãnh đạo,
chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Tổ chức thông báo cho giáo viên, học sinh nắm được thời gian, cách thức
nhận đề thi và dự thi để chủ động nghiên cứu, tham gia cuộc thi. Cụ thể:
a) Thời gian
- Từ ngày 04/02/2020 đến 07/02/2020: các đơn vị nhận Công văn và triển
khai cuộc thi „"An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh,
giáo viên trung học năm học 2019-2020.
- Từ ngày 10/02/2020 đến 24/02/2020: các trường phát động cuộc thi; giáo
viên, học sinh làm bài thi (lưu ý: sau ngày 24/02/2020 hệ thống thi trực tuyến sẽ
đóng và không tiếp nhận bài dự thi).
b) Cách thức nhận đề thi
Giáo viên, học sinh tra cứu trên website:http://giaoducatgttrongtruonghoc.com.vn
để biết cách thực nhận đề thi để tham gia thi.
c) Cách thức dự thi và nộp bài thi
Giáo viên, học sinh tham gia thi trực tuyến bằng cách trả lời trực tiếp câu
hỏi trắc nghiệm và đính kèm bài tự luận trực tiếp trên trang website:
http://giaoducatgttrongtruonghoc.com.vn (khuyến khích giáo viên, học sinh tham
gia thi trực tuyến theo hướng dẫn tại Công văn số 258/SGDĐT-GDTrH ngày
31/01/2019 của Bộ GDĐT).
Trong trường hợp không thể thi trực tuyến, giáo viên và học sinh có thể trả
lời câu hỏi trắc nghiệm, tự luận trên giấy và nộp bài dự thi tại trường, nhà trường

thu bài dự thi của giáo viên, học sinh, gửi về sở GDĐT; sở GDĐT tập hợp bài dự
thi của các đơn vị gửi Ban Tổ chức cuộc thi.
2. Phòng GDĐT các huyện thị xã, thành phố tổng hợp kết quả triển khai
của các trường THCS; các trường THPT tổng hợp kết quả triển khai của đơn vị
mình (khối lớp 10, 11) và báo cáo kết quả thực hiện (số giáo viên, học sinh tham
gia) qua email nội bộ của Phòng Giáo dục Trung học để theo dõi, tổng hợp (thời
gian báo cáo trước ngày 25/02/2020).
Vì thời gian triển khai trùng với thời gian học sinh được nghỉ học để
phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra,
nên Thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu hình thức để triển khai cho phù hợp với
tình hình thực tiễn đơn vị (có thể bằng tin nhắn SMAS; qua trang web của
trường…để học sinh, giáo viên biết tự thi trên máy tính ở nhà).
Nhận được công văn đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện. Thông tin liên
hệ phòng Giáo dục Trung học, Sở GDĐT, địa chỉ số 08 Nguyễn Tất Thành, thành
phố Buôn Ma Thuột, điện thoại số điện thoại 02623.812.192./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Sở GDĐT;
- Lưu: VT, Phòng GDTrH.
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