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Đồng Tháp, ngày 03 tháng 02 năm 2020

V/v tham gia viết bài tìm hiểu
về “An toàn giao thông cho nụ cười
trẻ thơ” năm học 2019 - 2020

Kính gửi: - Trưởng phòng các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Hiệu trưởng Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh.
Căn cứ Công văn số 193/BGDĐT-GDTH ngày 20 tháng 01 năm 2020 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Giao lưu “An toàn giao thông (ATGT)
cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2019 - 2020;
Căn cứ Kế hoạch số 85/KH-SGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Sở
GDĐT về việc triển khai chương trình giáo dục “ATGT cho nụ cười trẻ thơ” tỉnh
Đồng Tháp năm học 2019 - 2020;
Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng các Phòng GDĐT; Hiệu trưởng Trường
Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh triển khai cho học sinh, giáo viên tham gia viết bài trên
tinh thần tự nguyện tìm hiểu về “ATGT cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2019 - 2020
như sau:
1. Đối tượng, thời gian và nội dung
1.1. Đối tượng
- Tất cả học sinh khối 3, 4 và 5 đã được học ATGT theo tài liệu “ATGT cho
nụ cười trẻ thơ” trong năm học 2019 - 2020.
- Giáo viên trực tiếp dạy các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 5 theo tài liệu “ATGT
cho nụ cười trẻ thơ” trong năm học 2019 - 2020.
1.2. Thời gian
- Các đơn vị triển khai và hướng dẫn tất cả các trường tiểu học, trường có lớp
tiểu học phát động đến học sinh, giáo viên viết bài tham gia Giao lưu tìm hiểu về
“ATGT cho nụ cười trẻ thơ” chậm nhất đến ngày 20 tháng 02 năm 2020.
- Các Phòng GDĐT nhận bài tham gia Giao lưu của các trường tiểu học,
trường có lớp tiểu học trên địa bàn từ ngày 21 tháng 02 năm 2020 đến ngày 24
tháng 02 năm 2020.
- Phòng Giáo dục Tiểu học Sở GDĐT nhận bài tham gia Giao lưu do các
Phòng GDĐT tổng hợp chậm nhất ngày 25 tháng 02 năm 2020.

Lưu ý: Mỗi trường có 01 sơ mi riêng đựng bài viết của học sinh, giáo viên,
ngoài bì sơ mi có nhãn dán ghi rõ:
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1.3. Nội dung
Dựa vào sự hiểu biết của mình về nội dung dạy và học theo tài liệu “ATGT
cho nụ cười trẻ thơ” trong năm học 2019 - 2020, học sinh và giáo viên viết bài trên
tinh thần hoàn toàn tự nguyện. Nội dung yêu cầu bài viết của học sinh và giáo
viên theo Phụ lục của Ban Tổ chức gửi kèm.
Ban Tổ chức sẽ lựa chọn những học sinh, giáo viên có bài viết đạt chất lượng
tốt nhất tham gia giao lưu cấp quốc gia, dự kiến vào 27 - 28 tháng 3 năm 2020 tại
Đà Lạt.
2. Cơ cấu giải thưởng, nội dung và hình thức giao lưu cấp quốc gia
Cơ cấu giải thưởng, nội dung và hình thức giao lưu cấp quốc gia thực hiện
theo Công văn số 193/BGDĐT-GDTH ngày 20 tháng 01 năm 2020 của GDĐT
(đính kèm).
Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng các Phòng GDĐT; Hiệu trưởng Trường
Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh triển khai đúng tinh thần Công văn này, khuyến khích
học sinh và giáo viên tích cực viết bài tham gia Giao lưu tìm hiểu về “ATGT cho
nụ cười trẻ thơ” năm học 2019 - 2020. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có
khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục
Tiểu học) để được hướng dẫn cụ thể./.
Nơi nhận :
- Các Phòng GDĐT (để th/h);
- Trường NDTKT tỉnh (để th/h);
- Bộ GDĐT (Vụ GDTH) (để b/c);
- Công ty Honda Việt Nam (để b/c);
- Giám đốc, các Phó Giám đốc (để b/c);
- Hệ thống HEAD Tân Kiều (để ph/h);
- Website Sở (để đăng tin);
- Lưu: VT, GDTH, V, 08b.
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