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                  Kính gửi: 

    - Các trường Trung học phổ thông; 

    - Trường PTDTNT THCS và THPT các huyện. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 809/KH-BGDĐT ngày 16 tháng 9 năm 2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông  

cấp trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) năm học 2020-

2021, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số nội 

dung cụ thể như sau: 

 1. Triển khai giảng dạy tài liệu “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” 

cấp THPT. 

- Trên cơ sở các tài liệu được cấp phát, được chuyển về theo địa chỉ email 

và đăng tải trên trang http://www.honda.com.vn, các đơn vị chủ động, linh hoạt 

lựa chọn nội dung, thời gian, hình thức tổ chức dạy học giáo dục an toàn giao 

thông cho học sinh cấp THPT. 

- Các hình thức tổ chức giảng dạy nội dung giáo dục “An toàn giao thông 

cho nụ cười ngày mai” có thể lựa chọn: tổ chức ngoại khóa, tổ chức hoạt động 

trải nghiệm sáng tạo, tổ chức dạy thành tiết học trong khung thời gian của các 

tiết ngoài giờ lên lớp, tăng cường nội dung giáo dục về đội mũ bảo hiểm và thực 

hiện luật giao thông đường bộ cho học sinh. 

- Tăng cường tổ chức hoạt động giảng dạy minh họa, dự giờ, trao đổi rút 

kinh nghiệm. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, tư vấn, hướng dẫn nhằm nâng 

cao kiến thức, ý thức trách nhiệm và ứng xử có văn hóa khi tham giao thông cho 

học sinh. 

2. Phát động Hội thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” 

Các đơn vị có trách nhiệm phổ biến đến giáo viên và học sinh cấp THPT các 

thông tin về Hội thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”, cụ thể như sau: 

- Đối tượng dự thi: học sinh lớp 10 và 11;  giáo viên cấp THPT. 

- Nội dung:  

+ Đối với học sinh: kiến thức an toàn giao thông, luật giao thông đường bộ, 

các kỹ năng tham gia giao thông an toàn. 

+ Đối với giáo viên: kiến thức an toàn giao thông, luật giao thông đường 

bộ, xây dựng kế hoạch bài dạy; dạy thử nghiệm bài đã xây dựng kế hoạch. 

http://www.honda.com.vn/
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- Thời gian tổ chức Hội thi: dự kiến từ tháng 10/2019 đến tháng 3/2020. 

   (Cách thức, thể lệ cụ thể của Hội thi sẽ được hướng dẫn bằng văn bản riêng). 

Đồng thời, khuyến khích, hướng dẫn, hỗ trợ giáo viên và học sinh cấp 

THPT tham gia Hội thi.  

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, vướng mắc nếu có 

các đơn vị liên hệ phòng Giáo dục Trung học-Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục 

và Đào tạo theo địa chỉ email phonggdtrh.sodaknong@moet.edu.vn để được 

hướng dẫn giải quyết. 

 

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên (để thực hiện); 

- Giám đốc (để báo cáo); 

- PGĐ Phan Thanh Hải (để chỉ đạo); 

- Lưu: VT, GDTrHQLCL. 

                   KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                    Phan Thanh Hải 
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