
Cuộc thi “TÌM HIỂU LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ” 

Trường THPT Thanh Đa - Năm học 2021-2022 

 
1. Kết quả vòng thi tuần “Cuộc thi Tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ” 

 
 

Giải Lớp Tổng điểm Tiền thưởng 

01 Giải Nhất 12A2 1955 
150.000VNĐ 

01 Giải Nhì 12A4 1805 100.000VNĐ 

01 Giải Ba 12A10 1750 50.000VNĐ 

01 Giải Khuyến khích (Lớp có 

học sinh tham gia đông nhất) 

12A4, 

12A2 

1805 (35 học sinh tham gia) 

1955 (33 học sinh tham gia) 

50.000VNĐ 

50.000VNĐ 
 

2. Kết quả vòng thi bán kết “Cuộc thi Tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ” 
 

 
 

Giải Lớp Tổng điểm 
Thời gian 

hoàn thành 

Họ và tên 
Tiền thưởng 

01 Giải Nhất 11B04 185 
19:47:53 Đặng Thủy Tiên 150.000VNĐ 

01 Giải Nhì 12A02 170 19:12:58 Đỗ Minh Toàn 100.000VNĐ 

01 Giải Ba 11B01 170 19:19:08 Lâm Ngọc Quý 50.000VNĐ 

01 Giải Khuyến khích 

(Lớp có học sinh tham 

gia đông nhất) 

12A02 1015 (7 học sinh 

được tham gia) 

  50.000VNĐ 

 

3. DANH SÁCH CÁC LỚP ĐƯỢC THAM GIA VÒNG THI CHUNG 

KẾT “TÌM HIỂU LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ” 

Trường THPT Thanh Đa - Năm học 2021-2022 

(Danh sách bao gồm 18 lớp được xếp theo thứ tự điểm số từ cao đến thấp) 
STT LỚP TỔNG ĐIỂM LỚP STT LỚP TỔNG ĐIỂM LỚP 

1 12A02 1015 10 11B01 340 

2 12A08 635 11 10C08 280 

3 12A04 580 12 11B08 280 

4 10C05 515 13 12A05 280 

5 11B04 430 14 10C12 270 

6 11B09 420 15 10C14 245 

7 10C02 405 16 11B02 230 

8 11B11 375 17 11B10 170 

9 12A10 355 18 10C11 165 

Nhắc nhở: 18 lớp có tên trong danh sách sẽ được tham gia vòng chung kết từ ngày 

14/02/2022 đến 19/02/2022 

- Gồm 90 học sinh của 18 lớp có tổng điểm cao nhất vòng thi bán kết. 



- Mỗi đơn vị lớp sẽ thực hiện 01 (một) bài thuyết trình kết hợp trình chiếu Powerpoint 

để tham gia vòng thi chung kết với chủ đề “Tuyên truyền An toàn giao thông”. 

- Bắt buộc các lớp phải gửi bài Powerpoint trước cho Ban tổ chức vào ngày 11/2/2022 

qua địa chỉ gmail: atgt2022thanhda@gmail.com (Lưu ý khi gửi phải ghi rõ tiêu đề: Lớp, 

chủ đề, số thứ tự bốc thăm) 

- Cụ thể như sau: các đội tiến hành phần thi thuyết trình của mình với chủ đề “Tuyên 

truyền An toàn giao thông”. Từng đội sẽ tham khảo theo tài liệu hướng dẫn của Ban tổ 

chức ở bên trên và thể hiện bài thi theo yêu cầu như sau (xem thêm ở phụ lục 1): 

+ Khả năng hùng biện, truyền cảm để tuyên truyền, thuyết phục người nghe 

+ Mỗi bài thuyết trình, các đội cần có những yếu tố sau: đặt vấn đề, nội dung luật, 

thực trạng chấp hành luật, đề xuất giải pháp, liên hệ thực tiễn tại địa phương, đơn vị. 

+ Hình thức trang phục lịch sự. 

- Gợi ý chủ đề: “Văn hoá giao thông”, “Tác hại của rượu bia với an toàn giao thông”, 

, “An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà”, “Hãy đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao 

thông”,… 

- Các đội bốc thăm thứ tự thi vòng chung kết sẽ được thông báo cụ thể khi học sinh 

đi học lại sau Tết (ở văn phòng Đoàn). Các lớp chuẩn bị bài thuyết trình và lên sân khấu 

trình bày bài thuyết trình của mình vào tuần 14/02/2022-19/02/2022. 

+ Thời gian trình bày bài thuyết trình: không quá 10 phút, nếu thí sinh trình bày quá 

10 phút sẽ bị trừ điểm (tổ thư ký và giám sát sẽ bấm giờ, theo dõi). 
- Yêu cầu về nội dung: 

- Bài thuyết trình phải thể hiện rõ chủ đề “Tuyên truyền An toàn giao thông”, tập 

trung vào các nội dung chủ yếu sau: 
- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động thực thi pháp luật trong 

lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông. 
- Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành luật của người tham gia giao thông. 

- Thực trạng chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người điều khiển 

phương tiện khi tham gia giao thông. 
- Những nguy cơ, hệ luỵ, tác động tiêu cực đến xã hội từ những vụ tai nạn giao thông 

thảm khốc. 
- Những giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người tham gia giao 

thông… 
- Tuyên truyền với mọi người về văn hoá khi tham gia giao thông gồm: Tự giác chấp 

hành pháp luật về an toàn giao thông; chủ động nhường đường; thân thiện với người đồng 

hành; không nói tục, chửi bậy, hút thuốc lá, vứt rác bừa bãi khi tham gia giao thông; không 

điều khiển phương tiện khi đã uống rượu, bia; sẵn sàng giúp đỡ người bị tai nạn giao thông; 

không tổ chức đua xe trái phép, dừng và đỗ xe đúng vị trí quy định, thực hiện mô hình 

“Cổng trường bình yên”. 
- Yêu cầu về hình thức: 

Ở bài dự thi được thiết kế kết hợp thuyết trình, thể hiện rõ chủ đề, khả năng hùng 

biện, truyền cảm để tuyên truyền, thuyết phục người nghe, được dàn dựng mới theo kịch 

bản rõ ràng, thiết kế Powerpoint đẹp, hiệu ứng hình ảnh rõ nét, chưa tham gia các cuộc thi 

khác, và chưa đăng bất kỳ kênh và phương tiện thông tin đại chúng nào, nội dung và hình 

thức phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. 

mailto:atgt2022thanhda@gmail.com


Bài thuyết trình phải có: đặt vấn đề, nội dung luật, thực trạng chấp hành luật, đề xuất 

giải pháp, liên hệ thực tiễn tại địa phương, đơn vị. 

Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về mọi sơ suất, thất lạc bài thuyết trình trong quá 

trình gửi nếu không đảm bảo yêu cầu của Ban tổ chức. 

Đơn vị lớp dự thi chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc vi phạm bản quyền các tư liệu, 

các hiệu ứng mà đơn vị lớp đưa vào trong tác phẩm dự thi của đơn vị lớp (nếu có). Nếu 

phát hiện video clip dự thi nào vi phạm quy định, Ban tổ chức sẽ được phép loại bất kỳ 

video clip trong và sau cuộc thi. 

Bài thuyết trình phải nêu đầy đủ thông tin của đơn vị lớp dự thi: họ tên, lớp, địa chỉ 

liên lạc, quận, huyện, trường, số điện thoại, để ban tổ chức liên hệ. 

Các đơn vị lớp tiến hành phần thi thuyết trình của mình với chủ đề “Tuyên truyền An 

toàn giao thông”. Từng đội sẽ tham khảo theo tài liệu hướng dẫn của Ban tổ chức Hội thi 

ở bên trên và thể hiện bài thi theo yêu cầu như sau: 

• Thời gian trình bày bài thuyết trình: không quá 10 phút. 

Chú ý: Hình thức thi có thể thay đổi tùy theo diễn biến của dịch Covid-19. 
 Thời gian công bố kết quả vòng chung kết là 25/2/2022. 

 
 Phụ lục 1: TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM THUYẾT TRÌNH CỤ THỂ 

NHƯ SAU 

 

Tiêu chí 

 

Mô tả tiêu chí 

Điểm 
1 

CĐ* 
2 

TB* 
3 

K* 
4 

T* 
5 

XS* 
TC 

 

 

 

Nội dung 

thuyết 

trình 

1. Bài thuyết trình có bố cục rõ ràng (giới thiệu, các 

nội dung chính, kết luận vấn đề) 

      

 

 

 
….…/40 

2. Bảo đảm đầy đủ những kiến thức cơ bản về vấn 

đề cần trình bày. 

     

3. Thông tin đưa ra chính xác, khoa học.      

4. Trình bày trọng tâm, làm nổi bật vấn đề, không 

lan man,… 

     

5. Thông tin phong phú, biết khai thác thêm từ 

nhiều nguồn. 

     

6. Biết chọn lọc nội dung làm điểm nhấn trong bài 
thuyết trình 

     

7. Cập nhật các vấn đề mới mẻ, thời sự liên quan 

đến vấn đề 

     

8. Biết rút ra bài học cho bản thân và xã hội từ 
những vấn đề đã trình bày. 

     

 
 

Hình thức 

thuyết 

trình 

9. Có sử dụng các công cụ, thiết bị hỗ trợ bài thuyết 

trình (powerpoint, prezi hoặc tranh ảnh, sơ đồ…) 

      

 

 
….…/20 

10. Các công cụ hỗ trợ có hình th ức tốt (hình ảnh 

sắc nét, kích thước không quá nhỏ, cỡ chữ trình 

chiếu hợp lý, dễ nhìn, phông nền làm nổi bật chữ 

viết…) 

     

11. Sử dụng công cụ hỗ trợ phù hợp nội dung 

thuyết trình (hình ảnh phù hợp nội dung, các sơ đồ 

bảng biểu thiết kế hợp lý…) 

     



 12. Có sự sáng tạo, ấn tượng trong việc sử dụng 

các công cụ, thiết bị hỗ trợ 

      

 
 

Phong 

cách 

thuyết 

trình 

13. Phong thái tự tin (đứng thẳng, nét mặt vui tươi), 

có sử dụng ngôn ngữ cơ thể (tay chỉ, giao lưu bằng 

ánh mắt với người nghe…) 

      

 

……./20 14. Nói trôi chảy, mạch lạc, không bị ngắt 

quãng,… 

     

15. Tốc độ nói vừa phải, nhấn giọng ở những điểm 

quan trọng 

     

16. Giọng nói truyền cảm, lên xuống giọng hợp lý      

Thời gian 

thuyết 

trình 

17. Nộp bài thuyết trình cho Ban tổ chức đúng hạn       

…..../10 
18. Thời gian thuyết trình vừa đủ, không vi phạm 

thời gian tối thiểu hoặc tối đa cho phép. 

     

Hợp tác 

nhóm 

19. Có sự phân chia công việc hợp lý giữa các 

thành viên trong nhóm (minh chứng bằng bảng 

phân công công việc của các thành viên) 

     
……./10 

20. Có sự hỗ trợ, kết hợp giữa các thành viên khi 

lên thuyết trình 

     

 Tổng cộng: . /100 điểm 

 *CÁC TỪ VIẾT TẮT: (CĐ) chưa đạt, (TB) trung bình, (K) khá, (T) tốt, 

(XS) xuất sắc. 
 

------//------ 


