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Kính gửi: 

 - Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông, các trường phổ
thông có nhiều cấp học;

 - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện  Công văn số 5521/BGDĐT-GDTrH ngày 21/12/2020 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) 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 2020-2021
(có văn bản kèm theo); nhằm tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được của cuộc thi
“An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2019-2020(1), Sở GDĐT yêu
cầu Thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Đối với phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố: chỉ đạo các trường
THCS thông báo cho giáo viên, học sinh nắm được thông tin về đối tượng dự thi, nội
dung, hình thức, thời gian tổ chức cuộc thi để chủ động nghiên cứu, chuẩn bị nội dung
bài thi và tham gia cuộc thi đạt kết quả cao nhất. Tổng hợp, gửi kết quả thi trực tuyến
hàng tuần đến các trường để biết, đôn đốc thực hiện hiệu quả.

2. Đối với các trường THCS, THPT: chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp hướng
dẫn học sinh cách thức tham gia dự thi và nộp bài trực tuyến  (lưu ý sở GDĐT
không nhận bài thi viết như cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”

1()     Hưởng ứng cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2019-2020, toàn ngành Giáo dục và
Đào tạo (GDĐT) của tỉnh có 26.837 bài dự thi (trong đó có 23.438 bài thi trực tuyến). Một số phòng GDĐT, trường
THCS, trường THPT triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, tiêu biểu như: phòng GDĐT thành phố Buôn Ma Thuột:
2316 bài thi, phòng GDĐT huyện Ea Kar: 2159 bài thi, trường THCS Trần Hưng Đạo (Ma Đrắk): 616 bài thi,
trường THCS Lương Thế Vinh (Buôn Ma Thuột): 573 bài thi, trường THCS Phan Chu Trinh (Buôn Ma Thuột): 566
bài thi, trường THCS Phan Chu Trinh (Ea Kar): 533 bài thi, trường THCS Chu Văn An (Buôn Hồ): 498 bài thi,
trường THPT Buôn Ma Thuột: 1371 bài thi, trường THPT Chu Văn An: 1257 bài thi, trường THPT Lê Quý Đôn
1131 bài thi, trường THPT Phan Đình Phùng: 890 bài thi, trường THPT Cao Bá Quát: 826 bài thi... Một số trường
có 04 bài thi đạt giải khuyến khích như: trường THPT Ea Hleo, trường THPT Ngô Gia Tự, trường THPT Trần Quốc
Toản. 
        Các đơn vị cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” gồm các
phòng GDĐT: Krông Ana, Lắk, Krông Năng, các trường THPT: Krông Ana, Lăk, Nguyễn Huệ, Hai Bà Trưng, Phan
Chu Trinh.
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năm học 2019-2020); khuyến khích, động viên học sinh tích cực tham gia với tỷ lệ
cao nhất, đặc biệt là các trường ở vùng sâu, vùng xa.

 Trong thời gian thi trực tuyến (từ ngày 13/01 đến ngày 06/02/2021), hàng
tuần Sở GDĐT sẽ gửi kết quả, số bài thi trực tuyến đến Thủ trưởng các đơn vị để
biết, chỉ đạo triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn đạt hiệu quả, thiết
thực nhất. Thông tin liên hệ phòng Giáo dục Trung học, Sở GDĐT./.

Nơi nhận: 
  - Như kính gửi;                                      
  - Lãnh đạo Sở GDĐT;                           
  - Lưu: VT, Phòng GDTrH.                   

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Tường Hiệp


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-07T17:12:48+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Đỗ Tường Hiệp<hiepdt@gddt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk - Phone: 02623860011 - fax: 02623860008 - Email: stttt@tttt.daklak.gov.vn

	2021-01-08T07:15:07+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK
	Sở Giáo dục và Đào tạo<daklak@gddt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk - Phone: 02623860011 - fax: 02623860008 - Email: stttt@tttt.daklak.gov.vn

	2021-01-08T07:15:12+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK
	Sở Giáo dục và Đào tạo<daklak@gddt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk - Phone: 02623860011 - fax: 02623860008 - Email: stttt@tttt.daklak.gov.vn

	2021-01-08T07:15:40+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK
	Sở Giáo dục và Đào tạo<daklak@gddt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




