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KẾ HOẠCH  

Tổ chức Cuộc thi viết về “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm 2021 
  

 

Thực hiện Kế hoạch số 869/KH-BGDĐT ngày 01/9/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) về việc Triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông (ATGT) cấp 

trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) năm học 2021-2022; căn cứ 

Quyết định số 06/QĐ-BATGT ngày 18/3/2021 của Ban ATGT tỉnh về việc hỗ trợ kinh 

phí tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, ATGT năm 2021, Sở 

GDĐT xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết về “An toàn giao thông cho nụ cười 

ngày mai” năm 2021 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động bảo đảm trật tự ATGT trong trường 

học; phòng ngừa, hạn chế và giảm thiểu tai nạn giao thông trong tỉnh. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao 

thông đường bộ nhằm nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp 

luật và ứng xử có văn hoá khi tham gia giao thông cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên và học sinh trong việc tự giác tuân thủ pháp luật về ATGT. 

- Các cơ sở giáo dục triển khai sâu rộng kế hoạch và nội dung Cuộc thi đến tất cả 

giáo viên, học sinh của đơn vị để hưởng ứng và tham gia Cuộc thi đạt mục đích và 

hiệu quả. Khi triển khai thực hiện, lưu ý công tác bảo đảm an toàn phòng chống dịch 

Covid-19. 

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

1. Đối với cấp THCS: dành cho giáo viên các trường triển khai chương trình 

"ATGT cho nụ cười ngày mai". 

2. Đối với cấp THPT: dành cho học sinh và giáo viên của các trường triển khai 

chương trình “ATGT cho nụ cười ngày mai". 

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

1. Nội dung 

a) Phần thi dành cho học sinh cấp THPT 

Học sinh viết bài tự luận để thực hiện các yêu cầu sau: 

- Nêu những quy định của pháp luật về xin đường, nhường đường khi tham gia 

giao thông.  

- Xây dựng kế hoạch để tuyên truyền cho mọi người xung quanh biết về những 

quy định nói trên. 

b) Phần thi dành cho giáo viên cấp THCS và THPT 

 Giáo viên viết bài tự luận để thực hiện các yêu cầu sau: 
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- Trong những năm qua, thầy/cô đã lựa chọn những hình thức nào để giáo dục 

ATGT cho học sinh, hình thức giáo dục nào thầy/cô đánh giá là hiệu quả. Vì sao? 

- Xây dựng kế hoạch dạy học nội dung giáo dục ATGT mà thầy/cô được giao 

đảm nhận. 

c) Quy định về bài dự thi: 

- Bài dự thi được viết bằng tiếng Việt, ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu, trình bày 

dưới dạng văn xuôi (khuyến khích kèm theo hình ảnh minh họa nhằm phong phú thêm 

cho bài viết); đánh máy khổ A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, khoảng cách 

các dòng là 1,15 cm. 

- Trang số 01 (trang bìa) bài dự thi ghi rõ: 

+ Bài tham gia dự thi Cuộc thi viết về “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” 

năm 2021. 

+ Họ và tên, đơn vị, lớp (nếu là bài của học sinh).  

+ Số điện thoại và địa chỉ liên hệ của người dự thi.  

2. Cách thức dự thi và nộp bài thi 

- Mỗi trường thành lập một Ban Giám khảo; học sinh, giáo viên tham gia dự thi, 

viết bài gửi cho Ban Giám khảo của nhà trường thông qua môi trường internet (gửi 

qua email, zalo, hoặc hệ thống phần mềm khác...). Ban Giám khảo tổ chức chấm và 

lựa chọn bài thi có chất lượng gửi cho Ban Tổ chức Cuộc thi. 

- Mỗi trường lựa chọn 03 bài viết của học sinh và 01 bài viết của giáo viên có 

chất lượng gửi Ban Tổ chức Cuộc thi. 

- Bài thi gửi bằng bản PDF, tên file đặt như sau: baiduthiATGT_tên HS/GV_tên 

trường_huyện. 

3. Thời gian tổ chức Cuộc thi 

- Từ ngày 01/11 đến 25/11/2021: Các trường phát động cuộc thi; giáo viên, học 

sinh làm bài thi. 

- Từ 26/11 đến 28/11/2021: Ban Giám khảo các trường chấm, lựa chọn bài thi có 

chất lượng gửi cho Ban Tổ chức Cuộc thi (các trường THPT gửi trực tiếp, các trường 

THCS gửi cho phòng GDĐT để tổng hợp gửi Ban Tổ chức Cuộc thi) 

- Từ 29/11 đến 30/11/2021: Ban Tổ chức Cuộc thi nhận bài các đơn vị gửi về qua 

địa chỉ email nội bộ phòng Giáo dục Trung học – Giáo dục Thường xuyên (GDTrH-

GDTX) và qua địa chỉ: cuocthivietveATGT@gmail.com. 

- Từ ngày 01/12/2021 đến 06/12/2021: Ban Tổ chức Cuộc thi và Ban Giám khảo 

cấp tỉnh tổ chức chấm, xét giải. 

- Dự kiến tuần thứ 3 tháng 12/2021: Thông báo kết quả Cuộc thi đến các đơn vị. 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG  

Cá nhân đạt giải được nhận giấy khen của Giám đốc Sở GDĐT và tiền thưởng 

(Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ cân đối trong ngân sách được cấp để trao thưởng), cơ cấu 

như sau: 

1. Đối với học sinh THPT: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba. 

mailto:cuocthivietveATGT@gmail.com
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2. Đối với giáo viên 

a) Giáo viên THCS: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 05 giải Ba. 

b) Giáo viên THPT: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba. 

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC 

Sử dụng nguồn kinh phí do Ban ATGT tỉnh cấp cho Sở GDĐT năm 2021 (theo 

Quyết định số 06/QĐ-BATGT ngày 18/3/2021 của Ban ATGT tỉnh về việc hỗ trợ kinh 

phí tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, ATGT năm 2021) 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Giao phòng GDTrH-GDTX tham mưu lãnh đạo Sở GDĐT triển khai tổ chức 

Cuộc thi theo các nội dung tại Kế hoạch này; 

Giao Phòng Kế hoạch tài chính tham mưu lãnh đạo Sở GDĐT bố trí kinh phí tổ 

chức Cuộc thi từ nguồn kính phí do Ban ATGT tỉnh cấp cho Sở GDĐT năm 2021. 

Các phòng, ban thuộc Sở khác căn cứ chức năng nhiệm vụ để phối hợp thực hiện. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và các trường 

THPT trên địa bàn tỉnh 

- Phòng GDĐT triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi đến các trường THCS có 

thực hiện chương trình "ATGT cho nụ cười ngày mai". Tổng hợp bài thi của các 

trường THCS gửi về Sở GDĐT theo kế hoạch. 

- Các trường THPT phát động Cuộc thi đến toàn thể giáo viên, học sinh của nhà 

trường; hướng dẫn giáo viên và học sinh làm bài thi; tổ chức chấm và lựa chọn bài thi 

có chất lượng gửi Ban Tổ chức Cuộc thi theo kế hoạch. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết về “An toàn giao thông cho nụ cười ngày 

mai” năm 2021 của Sở GDĐT. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện 

nghiêm túc, hiệu quả. Quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, liên 

hệ phòng GDTrH-GDTX, Sở GDĐT để được hướng dẫn./. 
 

Nơi nhận:      
- Ban ATGT tỉnh;(p/h) 

- Phòng GDĐT các h,tx,tp;(t/h) 

- Các trường THPT, trường PTCNCH;(t/h) 

- Lãnh đạo Sở GDĐT;(c/đ) 

- Phòng KH-TC; 

- Lưu: VT, P.GDTrH-GDTX. 

    GIÁM ĐỐC 

 

 

 

      Phạm Đăng Khoa 
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