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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc 

Số: 42/KH-THPT BMT 

                                                                 Buôn Ma Thuột, ngày 25 tháng 10 năm 2021 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về “An toàn giao thông; phòng chống ma 

túy và bạo lực học đường” năm học 2021 – 2022 

  

 

Thực hiện công văn số 1355/SGDĐT- TTr ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo Đắk lắk về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 về 

công tác pháp chế; thực hiện kế hoạch năm học về việc giáo dục chính trị, tư tưởng 

của học sinh năm học 2021 – 2022, trường THPT Buôn Ma Thuột xây dựng Kế 

hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về “An toàn giao thông; phòng chống ma 

túy và bạo lực học đường”, hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9/11 với những nội 

dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

  Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam một cách thiết 

thực, hiệu quả, qua đó khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong học 

đường, trong đời sống xã hội. Tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tinh 

thần tự giác của học sinh, trong việc chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, tiếp tục đổi 

mới nội dung, hình thức nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục 

pháp luật trong trường học.     

2. Yêu cầu: 

Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải bám sát nhiệm vụ 

chính trị, chuyên môn của trường học, đồng thời đảm bảo các điều kiện an toàn về 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế. 

Triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phải đảm bảo thiết thực, tiết 

kiệm, hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. 

Huy động sự tham gia, phối hợp thực hiện đồng bộ chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ; 

cán bộ quản lý; các tổ chức đoàn thể trong nhà trường; sự hưởng ứng tham gia của 

toàn thể giáo viên và học sinh. 



2 

 

II. NỘI DUNG  

1. Đối tượng, điều kiện, thời gian tham gia  

- Toàn thể học sinh của 03 khối lớp 10, 11, 12 đang học tập tại trường THPT 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

- Điều kiện tham gia: Học sinh đăng nhập bằng tài khoản cá nhân đã được nhà 

trường cung cấp để học trực tuyến. 

2. Hình thức tham gia: Tham gia thi trực tuyến với bộ câu hỏi trắc nghiệm 

gồm 50 câu, với chủ đề An toàn giao thông, phòng chống ma túy và bạo lực học 

đường trên phần mềm olm.vn 

3. Thời gian: Từ 08 giờ 00 đến 09 giờ 00, ngày 07 tháng 11 năm 2021 (Chủ 

nhật). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với Nhà trường và học sinh 

- Ban Pháp chế báo cáo với Cấp ủy chi bộ; cán bộ quản lý về kế hoạch tổ chức, 

thực hiện cuộc thi. 

- Yêu cầu tất cả học sinh của trường THPT Buôn Ma Thuột tham gia dự thi 

đầy đủ, tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các thí sinh và các lớp trong toàn trường. 

2. Đối với Ban Pháp chế và Đoàn Thanh niên 

- Ban Pháp chế soạn thảo nội dung câu hỏi cho cuộc thi chất lượng, hiệu quả 

đúng chủ đề. 

- Ban Pháp chế phối hợp với BCH Đoàn trường tổ chức triển khai, tuyên 

truyền, thông báo quy trình, thể lệ cuộc thi đến tất cả GVCN 43 lớp và học sinh toàn 

trường. 

- Đoàn trường tổng hợp, cộng điểm thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành 

tích cao. 

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC 

 Kinh phí chi theo Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.  

Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về “An toàn giao 

thông; phòng chống ma túy và bạo lực học đường”, hưởng ứng ngày pháp luật Việt 

Nam 9/11 của trường THPT Buôn Ma Thuột. 
 

 

  Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG                     
- Cấp ủy Chi bộ;(b/c)                                                                                            

- CBQL nhà trường; (b/c)                                                                             

- GVCN và 43 lớp; (t/h) 

- Lưu VT.                                                                                                              Lê Văn Thái               
                                                         


