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Số:            /SGDĐT-GDTrH 

V/v 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 

 

Bình Phước, ngày        tháng 02 năm 2020 

 

 

 

Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các trường trung học phổ thông; 

- Các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

 

Thực hiện Công văn số 258/BGDĐT-GDTrH ngày 31/01/2020 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 đề nghị các đơn vị triển khai tổ chức cuộc thi như sau : 

Triển khai nội dung Công văn số 258/BGDĐT-GDTrH đến tất cả học sinh và 

giáo viên thuộc đơn vị biết và tham gia cuộc thi bằng một trong hai hình thức trực tuyến 

hoặc làm trên giấy (khuyến khích tham gia cuộc thi bằng hình thức trực tuyến).  

Trường hợp học sinh, giáo viên không có điều kiện để thi trực tuyến thì nhà 

trường photo đề thi (gửi kèm) để học sinh, giáo viên làm bài trên giấy và thu bài dự thi 

của học sinh, giáo viên gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Giáo dục Trung học) 

trước ngày 20/02/2020. 

Sở Giáo dục và Đào sẽ chấm điểm việc tham gia cuộc thi của học sinh, giáo viên 

đối với các đơn vị và đưa vào tiêu chí bình xét thi đua năm học 2019-2020. Đơn vị nào 

không tham gia sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

Trong quá trình thực hiện, nếu cần trao đổi, liên hệ ông Nguyễn Văn Thành, 

Phó trưởng phòng Giáo dục Trung học, số điện thoại 0919.100.045./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ GD&ĐT; 

- UBATGTQG; 

- Ban ATGT tỉnh; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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