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V/v  triển khai Chương trình giáo 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Hà Nội, ngày      tháng 4 năm 2021 

 
                Kính gửi:     Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã 

  

    

 Thực hiện Công văn số 1339/BGDĐT-GDTH ngày 06/4/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) về việc giao lưu"An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" 

năm học 2020 - 2021; Chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ 

thơ” dành cho giáo viên và các em học sinh tiểu học khối lớp 3, lớp 4, lớp 5 do Bộ 

GDĐT phối hợp với Công ty Honda Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông Quốc 

gia triển khai trong giai đoạn 2018-2023; 

 Để triển khai chương trình giáo dục hiệu quả đến học sinh cấp tiểu học năm 

học 2020 - 2021; Sở GDĐT đề nghị các phòng GDĐT triển khai với những nội 

dung như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG TRIỂN KHAI 

Giáo viên cấp tiểu học và học sinh khối lớp 3, 4 và 5 trong các trường Tiểu 

học thuộc quận, huyện, thị xã. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH GIAO LƯU 

1. Nội dung làm bài thi 

  Vòng 1: Trắc nghiệm và Tự luận. (Dành cho giáo viên và học sinh) 

  Giao lưu kiến thức an toàn giao thông (ATGT) trên cơ sở bộ tài liệu “Giáo 

dục An toàn giao thông dành cho học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 và lớp 5” của 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Xuất bản năm 2021 (bộ câu hỏi giao lưu theo 

phụ lục đính kèm). Nội dung giao lưu này dành cho học sinh và giáo viên trên tinh 

thần hoàn toàn tự nguyện. 

  Vòng 2: Thực hiện tiết dạy. (Dành cho giáo viên) 

  Những giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong nội dung giao lưu kiến thức an 

toàn giao thông ở vòng 1 được mời tham dự Giao lưu cấp quốc gia sẽ thực hiện xây 

dựng kế hoạch bài dạy, tiến hành giờ dạy tại địa phương và ghi hình gửi về Ban Tổ 

chức trước 10 ngày diễn ra Giao lưu cấp quốc gia. Ban Tổ chức sẽ đánh giá từng 

tiết dạy qua video để xét trao Giải. 
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  2. Thời gian tổ chức 

- Từ ngày 09/4/2021 đến 20/4/2021 triển khai và hướng dẫn các trường tiểu 

học phát động Hội giao lưu. Học sinh, giáo viên làm bài viết tham gia Giao lưu tìm 

hiểu về “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2020-2021. 

 - Từ ngày 22/4/2021 đến 10/5/2021: Ban Tổ chức đánh giá bài viết của giáo 

viên, học sinh; thông báo kết quả và danh sách học sinh, giáo viên tham gia Giao 

lưu cấp quốc gia. 

 - Từ ngày 28/5/2021 đến 29/5/2021 Giao lưu cấp quốc dành cho giáo viên và 

học sinh. 

 3. Thời gian và địa điểm thu bài 

 Các đơn vị tổng hợp bài thi và gửi về Sở trong ngày 20/4/2021 (thứ Ba) để 

Sở GDĐT tổng hợp gửi Ban Tổ chức (tổng hợp số bài theo từng phòng GDĐT). 

 Địa điểm: Phòng Chính trị, tư tưởng Sở GDĐT số 81 Thợ Nhuộm, quận 

Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

 Thông tin cần trao đổi liên hệ ông Kiều Cao Trinh, Phó Trưởng phòng Chính 

trị, tư tưởng Sở GDĐT, số điện thoại 0912123898; Email: kctrinh@hanoiedu.vn. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Vụ GDTH Bộ GDĐT; 

- Ban ATGT Thành phố; 

- Công ty Honda VN; 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Phòng GDPT Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, CTTT.                                                                          
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