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Kính gửi: - Cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường; 

- BCH đoàn trường; 
 

 

Thực hiện Công văn 2129/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 28/12/2021 của sở GDDT 
Đắk Lắk 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 2021-2022. Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo như 
sau: 

Đối với cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường tham gia theo bộ đề thi dành cho cán 
bộ giáo viên và nhân viên, nộp bài theo hình thức trực tuyến (có bộ đề và đường link kèm 
theo); 

Vòng 1: Thi trắc nghiệm về kiến thức ATGT, luật giao thông đường bộ, làm bài tự luận 
và chia sẽ kinh nghiệm về giảng dạy giáo dục an toàn giao thông hoặc kinh nghiệm xử lý 
tình huống sự phạm 

Vòng 2: Dành cho giáo viên có thành tích xuất sắc ở vòng 1 

Đối với học sinh: Ban chấp hành đoàn trường và giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học 
sinh cách thức tham gia dự thi và nộp bài trực tuyến (có bộ đề và đường link kèm theo); 

Vòng 1: Thi trắc nghiệm về kiến thức ATGT, luật giao thông đường bộ và câu hỏi tự 
luận 

Vòng 2: Viết bài tìm hiểu kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn (dành cho 
học sinh có thành tích xuất sắc ở vòng 1) 

Thời gian thi trực tuyến từ ngày 03/01 đến ngày 21/01/2022. 

Đường link tham gia trực tuyến: http://giaoducatgttrongtruonghoc.com.vn 

Nhận được Công văn này, yêu cầu cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường 
tích cực tham gia. BCH đoàn trường và GVCN đôn đốc, theo dõi và giúp đỡ học sinh tham 
gia đầy đủ, hiệu quả. Xem xet, kiến nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích 
tốt. 
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