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                                                                              THỂ LỆ 

Cuộc thi tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông 

 năm học 2020-2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1105/KH-PGDĐT ngày 19/10/2020 về tổ chức Cuộc 

thi tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông năm học 2020-2021;  

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-PGDĐT ngày 23/10/2020 của Phòng Giáo dục 

và Đào tạo về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi tuyên truyền, giáo dục an toàn 

giao thông năm học 2020-2021, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ như sau: 

I. TÊN CUỘC THI: Cuộc thi tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông năm 

học 2020-2021. 

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Các quy định của pháp luật về: 

- Luật Giao thông đường bộ và các Chỉ thị, Nghị định của Chính phủ về an 

toàn giao thông đường bộ; 

- Luật Đường sắt và các Chỉ thị, Nghị định của Chính phủ về an toàn giao 

thông đường sắt; 

- Luật Đường thủy nội địa và các Chỉ thị, Nghị định của Chính phủ về an toàn 

giao thông đường thủy. 

2. Nội dung các biển báo hiệu thông dụng về giao thông đường bộ, đường sắt 

và đường thủy nội địa.  

3. Ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT và nghiêm túc chấp 

hành quy định xử phạt khi vi phạm hành chính về giao thông. 

4. Phản ánh thực trạng về tình hình giao thông tại tỉnh Quảng Ninh, đề xuất 

các giải pháp góp phần cải thiện tình hình giao thông tại các khu vực cụ thể, qua đó 

góp phần hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn. 

5. Có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông. 

6. Có thái độ ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông.  

III. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC DỰ THI 

1. Đối tượng tham gia  

- Là học sinh các trường TH, THCS, TH&THCS  trên địa bàn thị xã.  



2. Hình thức dự thi 

- Mỗi đơn vị dự thi thiết kế 01 Video clip gửi về BTC cuộc thi. (BTC sẽ chia 

sẻ thư mục trực tuyến trên Google drive để các đơn vị gửi video sau).  

- BTC gắn mã số cho các video dự th của các đơn vị, đăng tải trên 

Youtube.com/DTVdongtrieu và Fanpage của DDCI Đông Triều. 

-  Video clip có độ dài không quá 12 phút ghi sự thể hiện 03 phần thi của học 

sinh tham gia thi tuyên truyền được tổ chức tại nhà trường, trong đó quay trọn vẹn  

một phần thi (do đơn vị lựa chọn), các phần thi cụ thể:  

* Phần thi: Màn chào hỏi 

+ Giới thiệu tên đội, các thành viên trong đội và chủ đề tuyên truyền (ít nhất 

05 thành viên tham gia). 

+ Trang phục, đạo cụ phù hợp, phong cách thể hiện hấp dẫn. 

+ Các hình thức thể hiện: Thơ, ca, tấu hài, hò, vè, biểu diễn thời trang... 

+  Thời gian: tối đa 05 phút. 

* Phần thi: Tiểu phẩm tuyên truyền 

+ Nội dung: Tuyên truyền các nội dung về luật giao thông đường bộ, đường 

sắt và đường thủy nội địa, phản ánh thực trạng về giao thông tại địa phương; 

nguyên nhân dẫn đến thực trạng mất an toàn giao thông đồng thời đưa ra được 

những mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo của địa phương để tránh ùn tắc, giảm 

thiểu tai nạn giao thông.  

+ Hình thức thể hiện: Mỗi đội tham gia không quá 10 học sinh để thể hiện các 

nhân vật trong tiểu phẩm tuyên truyền (kể cả diễn viên quần chúng, diễn viên phụ 

họa cho đội thi). 

+ Thời gian: tối đa 10 phút. 

* Phần thi: Hùng biện 

  + Nội dung: Thuyết phục, vận động mọi người dân có ý thức khi tham gia 

giao thông, chấp hành nghiêm túc Luật giao thông và ứng xử có văn hoá khi tham 

gia giao thông, vai trò của ngành giáo dục trong công tác tuyên truyền giáo dục an 

toàn giao thông. 

 + Hình thức thể hiện: từ 01-02 thành viên tham gia. Có thể khai thác, sử 

dụng các tư liệu liên quan để phục vụ cho nội dung tuyên truyền và kết hợp với 

minh hoạ bằng hình ảnh, bảng biểu mô hình, âm nhạc, múa hoặc các phương tiện 

hỗ trợ khác để làm nổi bật nội dung tuyên truyền. 

 + Thời gian: tối đa 05 phút.  

III. QUY ĐỊNH XÉT THƯỞNG VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG  

1. Đánh giá kết quả 



BTC đánh giá kết quả Cuộc thi theo cấp học và xếp giải sản phẩm dự thi căn 

cứ vào điểm cộng của 02 phần chấm sau: 

1. Điểm tính quy đổi từ số lựơt likes và chia sẻ của người xem trên 

Youtube.com/DTVdongtrieu và Fanpage của DDCI Đông Triều. Mỗi lượt like: 2,0 

điểm, mỗi lượt chia sẻ 3,0 điểm. 

2. Điểm do Ban Giám khảo chấm video dự thi các đơn vị với những yêu cầu 

tiêu chí cụ thể như sau: 

TT 
NỘI 

DUNG 
YÊU CẦU  ĐIỂM 

1 

Chất 

lượng 

video 

Video sắc nét, không bị rung, lắc. Góc quay đa dạng, sáng 

tạo Có âm thanh, nhạc nền phù hợp. Khả năng đồng bộ âm 

thanh tốt 

20 

2 

Thể hiện 

có đầy đủ 

3 phần thi 

Thể hiện được việc tổ chức đầy đủ 3 phần thi, trong đó 2 

phần không quay chi tiết nhưng tóm tắt được nội dung chính 

và những hình ảnh đặc sắc của phần thi này. 

30 

Nội 

dung 

chi 

tiết 1 

trong 

3 

phần 

thi 

(do 

đơn 

vị tự 

chọn) 

 

Màn 

Chào hỏi 

- Giới thiệu được tên đội, các thành viên trong đội và chủ đề 

tuyên truyền. 

- Trang phục, đạo cụ phù hợp, phong cách thể hiện hấp dẫn. 

- Hình thức thể hiện sôi nổi, gây hứng thú.  

- Thời gian: không quá 05 phút  

50 

Tiểu 

phẩm 

- Nội dung tuyên truyền phù hợp.  

- Tiểu phẩm có tình huống, giàu kịch tính, tình tiết logich. 

Bài học từ tiểu phẩm có ý nghĩa giáo dục sâu sắc.  

- Diễn xuất tốt.                                                                                                                                        

- Đảm bảo không quá 10 học sinh tham gia.                                                                                                

- Thời gian không quá 10 phút. 

50 

Hùng biện 

Nội dung bám sát chủ đề, bố cục chặt chẽ. Lập luận khúc 

chiết, thuyết phục.                                                                                                      

Ngôn ngữ, phong cách hùng biện truyền cảm, lôi cuốn. 

Thời gian không quá 05 phút.  

50 

  

Tổng điểm 
100 

 

2. Giải thưởng 

 - Cơ cấu giải thưởng: Mỗi cấp học 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 04 

giải Khuyến khích với tiền thưởng cụ thể nhau sau: 

- Tiền thưởng: 

+  Giải Nhất, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng; 

+  Giải Nhì, mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng; 

+  Giải Ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng; 

+  Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng. 

IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI  



1. Thời gian đăng tải video tổ chức cuộc thi lên Website của đơn vị để tuyên 

truyền và gửi Video clip dự thi về BTC: trước ngày 18/11/202020. 

2. Thời gian kết thúc bình chọn và chia sẻ trên hệ thống trực tuyến 

Youtube.com/DTVdongtrieu và Fanpage của DDCI Đông Triều: 16h00 ngày 

10/12/2020.  

3. Thời gian công bố kết quả: từ ngày 10-12/12/2020.  

V. KINH PHÍ  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo chi kinh phí tổ chức và trao thưởng cuộc thi cấp 

thị xã. 

- Các nhà trường bố trí nguồn kinh phí tổ chức cuộc thi cấp trường và tham 

gia dự thi cấp thị xã.  

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi thi Cuộc thi tuyên truyền, giáo dục an toàn giao 

thông năm học 2020-2021. Ban Tổ chức có thể điều chỉnh, bổ sung Thể lệ để phù 

hợp với tình hình thực tế. Mọi thay đổi sẽ được thông báo tới các đơn vị./. 

 
Nơi nhận:     

- Các thành viên BTC cuộc thi;    

- Các nhà trường (t/h); 

- Cổng TTĐT; 

- Lưu VT, CMTHCS.                  

  

TM. BAN TỔ CHỨC  

TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT 

Phạm Thị Thanh Tâm 
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