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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 THPT năm học 

2019-2020 

     Đắk Nông, ngày   

 

 Kính gửi:  

- Các Trường Trung học phổ thông; 

- Trường THPT DTNT N’Trang Lơng; 

- Trường PTDTNT THCS và THPT các huyện. 

 

Căn cứ Công văn số 258/BGDĐT-GDTrH ngày 31 tháng 01 năm 2020 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 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, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai cụ thể như sau: 

1.Nội dung, hình thức, thời gian tổ chức cuộc thi: thực hiện theo Công 

văn số 258/BGDĐT-GDTrH ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 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(gửi đính kèm). 

2.Về đề thi: Đề thi được đính kèm theo công văn này hoặc giáo viên và học 

sinh có thể tra cứu trên trang website: https://giaoducatgttrongtruonghoc.com.vn để 

tham gia dự thi. 

3. Cách thức dự thi và nộp bài thi:  

- Học sinh và giáo viên tham gia thi trực tuyến bằng cách trả lời câu hỏi trắc 

nghiệm và đính kèm bài tự luận trực tiếp trên trang website: 

https://giaoducatgttrongtruonghoc.com.vn (Cách thức tham gia dự thi và nộp bài trực 

tuyến được đính kèm theo công văn này ở phần Phụ lục). 

- Trong trường hợp không thể thi trực tuyến, học sinh và giáo viên có thể 

trả lời câu hỏi trắc nghiệm và tự luận trên giấy và nộp bài dự thi tại trường. Nhà 

trường thu bài dự thi của học sinh và giáo viên, gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Sở Giáo dục và Đào tạo tập hợp bài dự thi của các nhà trường và nộp cho Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

4. Thời gian và cách thức nộp bài thi: Bài dự thi được nhà trường niêm 

phong, kèm theo danh sách thống kê học sinh và giáo viên tham gia gửi về Sở 

Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/02/2020 thông qua phòng Giáo dục trung 

học - Quản lý chất lượng. 

Nhận được công văn này Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển 

khai rộng rãi cuộc thi đến tất cả giáo viên, học sinh trong trường được biết và 

tham gia. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ phòng Giáo dục 



Trung học - Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo theo số điện thoại: 

02613.544.181 để được hướng dẫn giải quyết. 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Giám đốc (để báo cáo); 

- PGĐ Phan Thanh Hải (để chỉ đạo); 

- Lưu: VT, GDTrHQLCL. 
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