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Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS.

Thực hiện Công văn số 1839/SGDĐT-CTTT ngày 12/12/2017 của Sở GD&ĐT
về việc tổ chức cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2017-2018; Công văn số
5855/BGDĐ-CTHSSV ngày 12/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức
cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2017 -2018, nhằm đẩy mạnh công tác giáo
dục, tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông, văn hóa giao thông cho học sinh, nâng
cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh,
đồng thời giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, Phòng GD&ĐT
yêu cầu các trường phát động và hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi như sau:
1. Thời gian: Từ ngày 12/12/2017 đến ngày 18/03/2018.
2. Hình thức tổ chức: Thi trắc nghiệm, tham gia thi trực tuyến trên Internet tại
địa chỉ: http://giaothonghocduong.com.vn hoặc Egame.vn, cuộc thi diễn ra qua các
vòng: Vòng thi cấp trường, vòng thi cấp tỉnh, thành phố và 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.
3. Kết thúc cuộc thi các trường tổng hợp báo cáo kết quả về Phòng GD&ĐT
qua ông Nguyễn Huy Đức cán bộ theo địa chỉ Emai: nguyenhuyduc76@gmail.com
trước ngày 19/03/2018.
Để tổ chức cuộc thi đạt hiệu quả cao và thu hút đông đảo học sinh tham gia
trong năm học 2017-2018, Phòng GD&ĐT đề nghị các trường trung học cơ sở tuyên
truyền về mục đích, ý nghĩa và tạo điều kiện cho học sinh tham gia cuộc thi. Thể lệ
cuộc thi được đăng tải tại website http://giaothonghocduong.com.vn.
Các thông tin liên quan đến cuộc thi, đề nghị liên hệ: Đ/c Nguyễn Việt Hà, Vụ
Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐT:
0912.446.933, Email: hanv@moet.edu.vn; Đ/c Lê Việt Hoàng, Văn phòng Ủy ban
ATGT Quốc gia, ĐT: 093.656.3999. Email: hoangatgt@gmail.com; Đ/c Phạm Ngọc
Thập, Công ty Cổ phần Trò chơi Giáo dục trực tuyến Egame, ĐT: 098 800 8000.
Email: thappn@egame.vn.
Nhận được Công văn, yêu cầu Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện
nghiêm túc, kịp thời./.
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