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Kính gửi: Các trường Trung học cơ sở trên địa bàn quận Ba Đình 

Thực hiện Biên bản Thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình giáo dục an 

toàn giao thông (ATGT) cho học sinh và sinh viên giai đoạn 2018-2023 ngày 

15/8/2018 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) với ủy ban ATGT Quốc gia và 

Công ty Honda Việt Nam; Kế hoạch số 1245/KH-BGDDT ngày 22/9/2022 của Bộ 

GDĐT về việc triển khai công tác giáo dục ATGT cấp trung học cơ sở (THCS) và 

trung học phổ thông (THPT) năm học 2022-2023, Bộ GDĐT phối hợp vói ủy ban 

ATGT Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam tổ chức cuộc thi “ATGT cho nụ cười 

ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên cấp THCS năm học 2022-2023, Công văn 

số 48/SGDĐT-CTTT-KHCN ngày 06/01/2023 của Sở GDĐT Hà Nội 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 2022-2023, Phòng GDĐT quận đề nghị các đơn vị triển khai 

thực hiện một số nội dung như sau: 

I. Đối tượng dự thi 

Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” là cuộc thi trên cơ sở tự 

nguyện tham gia của giáo viên và học sinh. 

1. Học sinh cấp THCS: là học sinh học tại các trường THCS trên địa bàn quận 

triển khai chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai". 

2. Giáo viên cấp THCS: dành cho giáo viên tại các trường THCS trên địa bàn 

quận triển khai chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai". 

II. Nội dung, hình thức, thời gian tổ chức cuộc thi 

1. Nội dung 

a) Cuộc thi dành cho học sinh cấp THCS  

Nội dung trắc nghiệm về kiến thức ATGT, Luật Giao thông đường bộ và nội 

dung tự luận giải quyết các tình huống giao thông phù hợp với kiến thức, kĩ năng đã 

được học và phù hợp với độ tuổi học sinh. 

b) Cuộc thi dành cho giáo viên cấp THCS  

Giáo viên chọn nội dung của tài liệu "An toàn giao thông cho nụ cười ngày 

mai" cấp THCS xây dựng kế hoạch bài dạy và dạy thử nghiệm. 

- Sản phẩm dự thi là hồ sơ dạy học, bao gồm: 



+ Kế hoạch bài dạy (giáo án) được thiết kế, tổ chức thành các hoạt động học 

của học sinh theo phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực. 

+ Thiết bị dạy học và học liệu (nếu có): được sử dụng để hỗ trợ hoạt động của 

học sinh theo tiến trình dạy học đã thiết kế, có thể là: mô hình, video clip, âm thanh, 

hình ảnh, tranh, sơ đồ... 

+ Báo cáo về việc thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế (không quá 02 

trang giấy A4), kèm theo minh chứng về hoạt động dạy học đã tiến hành, giáo viên 

có thể lựa chọn các minh chứng như: đoạn video clip minh họa các hoạt động học 

điển hình (dung lượng không quá 30MB); sản phẩm của các hoạt động học và kết 

quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinh. 

- Tiêu chí chấm sản phẩm dự thi vận dụng theo Công văn số 5555/BGDĐT- 

GDTrH, ngày 08/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Cách thức nhận đề thi 

Đề thi được chuyển kèm theo Công văn này 

3. Cách thức dự thi và nộp bài thi 

Phòng GDĐT quận phát động cuộc thi, lựa chọn số lượng bài dự thi trên mỗi 

trường và gửi về Ban tổ chức cuộc thi như sau: 

- Đối với học sinh: mỗi trường lựa chọn 02 bài của học sinh;  

- Đối với giáo viên: mỗi trường lựa chọn 01 bài của giáo viên;. 

4. Thời gian và hình thức tổ chức cuộc thi 

- Từ ngày 06/01/2023: Phòng GDĐT 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 2022-2023 từ Sở GDĐT Hà Nội. Gửi Công văn này, kèm theo đề thi về các 

trường THCS tham dự cuộc thi. 

- Từ ngày 11/01/2023 đến 05/02/2023: Giáo viên và học sinh tham gia dự thi 

và nộp bài dự thi cho trường THCS. 

- Ngày 06/02/2023 các trường có giáo viên và học sinh tham gia cuộc thi tập 

hợp bài dự thi của giáo viên và học sinh gửi về Phòng GDĐT. 

Phòng GDĐT quận đề nghị Hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn quận 

tổ chức, triển khai cuộc thi đạt kết quả cao./. 
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