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KẾ HOẠCH 

“Triển khai Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về An toàn giao thông 

dành cho học sinh THCS và THPT năm 2021” 

 
Thực hiện công văn số: 175/SGD&ĐT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của  Sở 

Giáo dục và Đào tạo Lào Cai V/v tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về An 

toàn giao thông dành cho học sinh THCS và THPT năm 2021. Trường THPT số 2 

Văn Bàn triển khai cuộc thi với các nội dung sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Thông qua cuộc thi, giáo dục, tuyên truyền rộng rãi đến học sinh các quy 

định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), góp phần nâng 

cao hiểu biết và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông cho học sinh phổ 

thông. 

- Từng bước xây dựng và hình thành văn hóa giao thông trong học sinh, 

nâng cao nhận thức và kĩ năng cần thiết về bảo đảm an toàn khi tham gia giao 

thông; giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra đối với học sinh. 

- Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia 

đình, học sinh, các đoàn thể địa phương, bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh. 

- Thông qua cuộc thi, phát hiện và nhân rộng các kinh nghiệm, cách làm 

hay, mô hình tốt, các điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm TTATGT, đồng 

thời phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT. 

2. Yêu cầu: 

- 100% học sinh có bài viết tham gia cuộc thi; lựa chọn được những bài viết 

đạt chất lượng nhất để tham gia cuộc thi cấp tỉnh. 

- Tổ chức cho học sinh làm bài an toàn, nghiêm túc, đạt hiệu quả tuyên 

truyền. 

II. Nội dung thi, hình thức thi 

1. Nội dung: Thi tìm hiểu Luật Giao thông; các biện pháp đảm bảo an toàn 

khi tham gia giao thông; Văn hóa giao thông và những hành vi thể hiện văn hóa 

khi tham gia giao thông đối với học sinh; biển báo giao thông; cách xử lý các tình 

huống khi tham gia giao thông.  

2. Hình thức: Bài thi viết gồm 02 phần: Trắc nghiệm và tự luận; phần tự 

luận yêu cầu học sinh viết tay vào đề thi. Bài dự thi có thể đính kèm minh chứng 
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(hình ảnh, số liệu), có chú thích rõ ràng. Đề thi do Sở Giáo dục và Đào tạo biên 

soạn. Giáo viên chủ nhiệm đến phòng đ/c Công nhận đề thi trước tiết 5 ngày 

04/12/2021. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Thời gian học sinh làm bài: Tiết sinh hoạt thứ Bảy, ngày 04/12/2021 tại 

lớp; GVCN các lớp tổ chức coi, chấm; nộp bài dự thi của thí sinh, tổng hợp kết quả 

chấm, biên bản chấm cho đ/c Nguyễn Văn Công trước 11h30 ngày 06 tháng 

12/2021. 

2. Nhóm giáo viên GDCD: Định hướng nội dung ôn tập cho học sinh; xây 

dựng đáp án, thang điểm chấm gửi cho GVCN ngay sau khi tổ chức thi xong; phối 

hợp với GVCN lựa chọn những bài tốt nhất tham dự thi cấp Tỉnh. 

3. Đoàn thanh niên: Tổ chức tuyên truyền, thông tin đến Học sinh biết kế 

hoạch để tham gia hưởng ứng Cuộc thi; phân công đ/c Hoàng Thị Cam thực hiện 

ghi hình, chụp ảnh, viết bài tuyên truyền về tổ chức cuộc thi. 

Trên đây là kế hoạch triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về An toàn 

giao thông dành cho học sinh THCS và THPT năm 2021” tại trường THPT số 2 

Văn Bàn. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc./. 

 

   Nơi nhận:          KT. HIỆU TRƯỞNG 

      - Lãnh đạo;                                                                                   P. HIỆU TRƯỞNG 
      - Đoàn thanh niên; 

      - GVCN lớp; 

      - Giáo viên dạy bộ môn GDCD; 

      - Lưu: VT.         
 

 

 

    Nguyễn Văn Công 
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