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Kính gửi:  

- Trường THCS,THPT Đặng Chí Thanh; 

- Trường THCS Lê Văn Tám (PR-TC); PTDTNT THCS 

Ninh Phước. 

Thực hiện công văn số 5074/BGDĐT-GDTrH ngày 05/11/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc Hội thảo, tập huấn nội dung giáo dục an toàn giao thông 

(ATGT) cấp THCS năm 2021; Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cử đại biểu tham 

dự Hội thảo, tập huấn cán bộ quản lí và giáo viên cốt cán về nội dung giáo dục ATGT 

trong các trường THCS. Cụ thể như sau: 

1. Nội dung  

- Hoàn thiện tài liệu giáo dục ATGT cấp THCS đảm bảo sự phù hợp với 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đưa nội dung giáo dục ATGT và văn hóa 

giao thông vào trong chương trình chính khóa dưới hình thức tích hợp vào nội dung 

một số môn học và hoạt động giáo dục từ năm học 2021-2022. 

- Hướng dẫn triển khai dạy học bộ tài liệu giáo dục ATGT cấp THCS. 

- Trao đổi thảo luận kinh nghiệm giảng dạy nội dung giáo dục ATGT. 

2. Thành phần, hình thức, thời gian 

2.1. Thành phần 

 Đại diện lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ dạy hoc; 01 chuyên viên phụ trách giáo 

dục ATGT; 03 giáo viên cốt cán giảng dạy nội dung giáo dục ATGT cấp THCS. 

2.2. Hình thức và danh sách đại biểu tham dự 

- Hình thức: Tổ chức tập huấn trực tuyến qua ứng dụng Microsoft Team và 

chia làm 2 giai đoạn: 

+ Giai đoạn 1: Học viên nghiên cứu tài liệu và hoàn thành các bài tập nghiên cứu. 

+ Giai đoạn 2: Trao đổi thảo luận, giải đáp các ý kiến thông qua ứng dụng Microsoft 

Team. 

- Danh sách đại biểu tham gia tập huấn: Có danh sách đính kèm. 

2.3. Thời gian tập huấn 

- Từ ngày 12/11/2021 đến ngày 15/11/2021 học viên tự nghiên cứu tài liệu 

được gửi qua đường email. Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi tài liệu và đường link phòng 
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họp đến các học viên qua địa chỉ email của học viên cung cấp cho ban tổ chức. 

- Ngày 16/11/2021 thảo luận, trao đổi kết quả tự nghiên cứu và giải đáp các ý 

kiến của học viên: Thời gian từ 14h00-17h30. 

(Đường link phòng học online sẽ được cung cấp qua đường email của đại 

biểu). 

Sở GDĐT yêu cầu các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần. Trong quá 

trình triển khai thực hiện, nếu cần thêm thông tin, liên hệ với Phòng Nghiệp vụ Dạy 

học (ông Phạm Văn Thọ, số điện thoại: 0976438233) để được hỗ trợ, hướng dẫn./.  

Nơi nhận:                                              
- Như trên;  

- Vụ GDTrH (Bộ GDĐT) ;                                      

- Ban An toàn giao thông tỉnh (báo cáo); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, P.TC-HC (PĐLý), NVDH.             

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

   

Nguyễn Anh Linh 
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