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KẾ HOẠCH THAM GIA CUỘC THI “GIAO THÔNG HỌC ĐƯỜNG” 

NĂM HỌC 2017-2018 

       Thực hiện văn bản số 162/SGDĐT-GDTrH ngày 25/01/2018 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc tham gia cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2017- 2018; 

       Căn cứ vào sự chỉ đạo của BGH nhà trường về việc tham gia cuộc thi “Giao thông 

học đường” năm học 2017-2018; 

       Thay mặt liên đội trường tôi xây dựng Kế hoạch tổ chức cho học sinh tham gia 

cuộc thi với các nội dung cụ thể như sau: 

I. NỘI DUNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC TRIỂN KHAI 

1. Nội dung: 

- Tìm hiểu các kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao 

thông, các   kỹ năng tham gia giao thông an toàn, các kỹ năng nhận biết về tình huống 

giao thông nguy hiểm và cách phòng chống… 

2. Đối tượng dự thi: 

- Học sinh cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông trường PTDTNT 

THCS&THPT H. ĐăkR’Lấp. 

3. Hình thức: 

- Cuộc thi được tổ chức trên mạng internet tại địa chỉ 

http://giaothonghocduong.com.vn. 

- Cuộc thi diễn ra qua 03 vòng: Vòng thi cấp trường, vòng thi cấp tỉnh, vòng thi 

toàn quốc. Vòng thi toàn quốc sẽ được tổ chức thi tập trung tại địa điểm do Ban tổ chức 

lựa chọn và kết hợp cùng Lễ trao giải tổng kết cuộc thi. 

- Thể lệ cuộc thi có thể tham khảo tại địa chỉ 

http://giaothonghocduong.com.vn/the-le. 

4. Thời gian:  Từ 07/ 01/2018 đến tháng 05/2018. 

II. TỔ CHỨC VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

- Tổng phụ trách Đội lên kế hoạch, triển khai kế hoạch, phổ biến nội dung và hình 

thức cuộc thi đến toàn thể học sinh.  

- Giáo viên bộ môn Tin học lập tài khoản thi cho học sinh, trợ giúp phần kỹ thuật 

trong quá trình cuộc thi diễn ra. 

- Bí thư đoàn phối hợp với Tổng phụ trách đội theo dõi quá trình học sinh tham gia 

cuộc thi. 

- GVCN động viên khuyến khích học sinh tham gia cuộc thi. 

 

 

http://giaothonghocduong.com.vn/the-le


III. Tiến độ và thời gian thực hiện 

- Tổng phụ trách đội lên kế hoạch trình BGH phê duyệt, triển khai đến toàn thể các 

lớp trong tuần 23, đồng thời phổ biến thể lệ cuộc thi trong chương trình phát thanh măng 

non của liên đội vào chiều thứ 5 ngày 1/2/2018. 

- Học sinh bắt đầu tham gia vòng thi cấp trường, cụ thể như sau: 

+ Vòng thi tuần 1,2,3,4: Từ 05/02/2018 – 09/02/201: 

- Thứ 2, tiết 3: lớp 10. (Tiết đọc sách thư viện) 

- Thứ 3, tiết 1: lớp 11. (Tiết đọc sách thư viện) 

- Thứ 5, tiết 1: lớp 12. Tiết 2: lớp 7. Tiết 3, lớp 9.  

- Thứ 6: tiết 1, lớp 8. Tiết 3: lớp 6. 

+ Vòng thi tuần 5: Từ 05/03/2018 – 11/03/2018.  

- Thứ 2, tiết 3: lớp 10. (Tiết đọc sách thư viện) 

- Thứ 3, tiết 1: lớp 11. (Tiết đọc sách thư viện) 

- Thứ 5, tiết 1: lớp 12. Tiết 2: lớp 7. Tiết 3, lớp 9.  

- Thứ 6: tiết 1, lớp 8. Tiết 3: lớp 6. 

+ Vòng thi tuần 6: Từ 12/03/2018 – 18/03/2018.  

- Thứ 2, tiết 3: lớp 10. (Tiết đọc sách thư viện) 

- Thứ 3, tiết 1: lớp 11. (Tiết đọc sách thư viện) 

- Thứ 5, tiết 1: lớp 12. Tiết 2: lớp 7. Tiết 3, lớp 9.  

- Thứ 6: tiết 1, lớp 8. Tiết 3: lớp 6. (Tiết đọc sách thư viện) 

 IV. GIẢI THƯỞNG 

    Kết thúc phần thi cấp trường BTC sẽ chọn ra 10 em có số điểm cao nhất thứ tự từ 

trên xuống để trao phần thưởng có trị giá 30.000đ/em.  BGH nhà trường cũng sẽ chọn ra 

01 em có điểm cao nhất đại diện cho trường dự thi cấp tỉnh. 

   Trên đây là kế hoạch tham gia cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2017-

2018, các cá nhân được phân công phối hợp triển khai và thực hiện để kế hoạch hoàn 

thành đúng tiến độ./. 

Duyệt của BGH                                    Đăkr’lấp, ngày 29 tháng 01 năm 2018 
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