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CÁCH THỨC THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ





TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÁC SẢN PHẨM CỦA 
CHUYÊN ĐỀ 

STT CÁC TIÊU CHÍ YÊU CẦU SỐ ĐIỂM

1 Nội dung • Đảm bảo đúng chủ đề ATGT
• Có vận dụng kết hợp Luật ATGT
• Mang thông điệp tuyên truyền có ý

nghĩa nhân văn trong cuộc sống

5 điểm

2 Hình thức • Trình bày sạch, đẹp
• Có sự đầu tư và mang tính thẩm mỹ
• Thể hiện tinh thần làm việc nhóm

3 điểm

3 Sáng tạo • Có những hình thức mới trong việc
trình bày sản phẩm.

• Đưa ra những mô hình, ý tưởng mới
• Sử dụng chất liệu, màu sắc đa dạng

2 điểm



HƯỚNG DẪN THAM GIA LÀM BÀI TẬP 

TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN 

CHUYÊN ĐỀ AN TOÀN GIAO THÔNG



HƯỚNG DẪN THAM GIA LÀM BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
TRỰC TUYẾN CHUYÊN ĐỀ AN TOÀN GIAO THÔNG

Bước 1: Mỗi nhóm đại

diện 1 tài khoản, truy cập

vào link myaloha.vn mà

giáo viên gửi để vào làm

bài

Bước 2: Nhấp vào link
trắc nghiệm có hình bên,
trường hợp không tìm
thấy thì nhập mã cuộc
thi: GFVUU sau đó nhấn
Enter



HƯỚNG DẪN THAM GIA LÀM BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
TRỰC TUYẾN CHUYÊN ĐỀ AN TOÀN GIAO THÔNG

Bước 3: Nhận được giao
diện, chọn Tham gia
ngay

Bước 4: Chọn tài
khoản đăng kí



HƯỚNG DẪN THAM GIA LÀM BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
TRỰC TUYẾN CHUYÊN ĐỀ AN TOÀN GIAO THÔNG

Bước 5: Cập nhật tên,
lớp sau đó vào thi

Bước 6: Chọn đáp án (Chỉ được chọn
1 đáp án, bấm câu trước, câu sau để trả
lời. Sau khi hoàn thành bấm kết thúc



HƯỚNG DẪN THAM GIA LÀM BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
TRỰC TUYẾN CHUYÊN ĐỀ AN TOÀN GIAO THÔNG

Lưu ý: Chỉ có tối đa 5 phút
làm bài và 1 lượt thi.

Hạn chót dự thi

23h00 ngày 25/9/2020

Bước 7: Hoàn thành

Chụp lại màn hình

để lưu kết quả báo cáo



Hiện nay, An toàn giao

thông là một vấn đề

thời sự của xã hội, từng

phút từng giờ trên mọi

nẻo đường tình trạng vi

phạm luật giao thông

vẫn xảy ra…

I. ĐẶT VẤN ĐỀ



Trong 8 tháng năm 2020, toàn quốc xảy ra 9.170 
vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.342 người.

(Nguồn Tổng cục Thống kê; Uỷ ban An toàn giao 
thông quốc gia)





Thực trạng ùn tắc giao thông ở một số thành phố lớn

Ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn ngày càng nghiêm trọng



II. NỘI DUNG

- An toàn giao thông là tuân thủ

theo các quy định của Luật giao

thông, là sự bình an khi tham gia

giao thông.

- Vi phạm an toàn giao thông

là hành vi của người tham gia

giao thông không tuân thủ

đầy đủ các quy định của pháp

luật về an toàn giao thông.



Biểu đồ các yếu tố ảnh hưởng đến TNGT

Nguồn: Cục CSGT Đường bộ, đường sắt

TNGT chủ yếu liên quan tới người điểu khiển phương tiện



II. NỘI DUNG



II. NỘI DUNG

- Do ý thức, đạo đức và sức khỏe của người tham gia giao thông

không đảm bảo theo qui định, dẫn đến những hành vi vi phạm về

tốc độ, đi sai phần đường, vượt xe không đúng qui định…

- Bên cạnh đó, còn có nguyên nhân là do cơ sở hạ tầng còn hạn

chế, do sự buông lỏng quản lý của nhà nước về giao thông, cũng

như những hạn chế về hiệu lực và hiệu quả của công tác thanh tra, 

tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trong hoạt động giao thông …



Nguyên nhân gây TNGT do yếu tố con người

Ý thức chủ quan của người lái xe là yếu tố hàng đầu gây ra
TNGT

Người
lái xe

Ý thức

Kỹ
năng

Tình
trạng cơ

thể

Luật
giao

thông



Thích thể hiện bản thân Dễ bị cảm xúc chi phối

Không quan tâm đến an toàn của những 
người tham gia giao thông khác

Tư tưởng bất chấp, bất cần

Một bộ phận học sinh có ý thức chưa tốt đã khiến cho tình hình

TNGT ở độ tuổi học sinh trở nên rất nghiêm trọng

Quá tự tin

http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www2.vietbao.vn/images/viet1/xa-hoi/11022009-boc1.jpg&imgrefurl=http://pda.vietbao.vn/The-gioi-tre/Xi-teen-boc-dau-voi-xe-dap/11022009/275/&usg=__doMiL6_Ey68b2GtmD2pd2CvFO38=&h=250&w=350&sz=28&hl=vi&start=1&zoom=1&tbnid=1Ub1nzskXmBEnM:&tbnh=86&tbnw=120&ei=srjVT_zzNKrumAWT46SiAw&prev=/search?q=h%E1%BB%8Dc+sinh+%C4%91i+xe+b%E1%BB%91c+%C4%91%E1%BA%A7u&hl=vi&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www2.vietbao.vn/images/viet1/xa-hoi/11022009-boc1.jpg&imgrefurl=http://pda.vietbao.vn/The-gioi-tre/Xi-teen-boc-dau-voi-xe-dap/11022009/275/&usg=__doMiL6_Ey68b2GtmD2pd2CvFO38=&h=250&w=350&sz=28&hl=vi&start=1&zoom=1&tbnid=1Ub1nzskXmBEnM:&tbnh=86&tbnw=120&ei=srjVT_zzNKrumAWT46SiAw&prev=/search?q=h%E1%BB%8Dc+sinh+%C4%91i+xe+b%E1%BB%91c+%C4%91%E1%BA%A7u&hl=vi&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


Tố tụng dân sự: Kiện tụng, đền bù

Bố mẹ, người thân chịu trách
nhiệm thay:

Gây hại
cho chính bản thân

Gây tổn thương
cho những người tham gia

giao thông khác

Thiếu kiến thức Luật giao thông dẫn đến nhiều vi phạm quy tắc
giao thông & gây hậu quả nghiêm trọng ở lứa tuổi học sinh

Tinh thần: Cảm giác tội lỗi

Thương tích, nguy hiểm
tính mạng

Chịu trách nhiệm pháp lý: Phạt tiền



Nâng cao ý thức chấp
hành các quy định an 
toàn giao thông của
người tham gia giao

thông

Tích cực tuyên truyền
pháp luật về an toàn

giao thông, đồng thời
vận động mọi người

chấp hành nghiêm các
quy định về ATGT.

Đầu tư cơ sở vật chất
nâng cao chất lượng hạ

tầng giao thông.

Có các biện pháp chế tài
nghiêm khắc đối với các

hành vi vi phạm để đủ sức
răn đe các đối tượng vi 

phạm ATGT.

Nâng cao hiệu lực quản
lí nhà nước trong lĩnh
vực ATGT, tăng cường
quản lí và nâng cao chất
lượng an toàn kĩ thuật
của phương tiện tham
gia giao thông.





Học
sinh

Ý thức

Tình
trạng cơ

thể

Kỹ năng

Kiến
thức

Luật GT

Để tham gia giao thông an toàn cần phải có đủ 4 yếu tố









Chuẩn bị lái xe máy an toàn

1. Thực trạng lái xe máy của các

em học sinh

2. Các điều kiện để được lái xe máy

3. Một số hạng mục cần chuẩn bị

để lái xe máy an toàn



https://www.youtube.com/watch?v=zgjyVaP0F4A

Theo đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông
(ATGT) quốc gia, hiện nay trên cả nước, tình
trạng học sinh phổ thông, nhất là cấp trung
học phổ thông, trung học cơ sở vi phạm quy
định trật tự ATGT rất phổ biến, tiềm ẩn
nguy cơ cao gây tai nạn giao thông (TNGT);
tập trung vào một số hành vi vi phạm như điều
khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy
phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, đi hàng hai,
hàng ba, chở quá số người quy định,...

Tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao
thông diễn ra phổ biến.

1. Thực trạng lái xe máy của các em học sinh

https://www.youtube.com/watch?v=zgjyVaP0F4A




Hậu quả của việc lái xe máy của học sinh

Nhiều bạn học sinh khi đi xe máy gây ra TNGT làm mất đi mạng sống

của chính mình cũng như những người tham gia giao thông khác



Việc tham gia giao thông bằng xe máy
khi chưa đủ tuổi ở một bộ phận
các em học sinh đã và đang gây
những tai nạn thương tâm và đáng tiếc
cho chính bản thân, gây tổn thương
thậm chí cướp đi tính mạng của nhiều
người tham gia giao thông khác.



Theo quy định của

pháp luật thì để

được lái xe máy, mỗi

người phải đáp ứng

những điều kiện gì? 



• Thuận tiện                          
cho tất cả mọi người

• Tốc độ cao                       
Sức mạnh lớn                             

=> Rủi ro và tiềm ẩn 
nhiều mối nguy hiểm nếu 
không lái xe an toàn

Tốc độ
xe thô sơ
chậm
=> Rủi ro
và khả năng

gây tai nạn
thấp

Các bạn tuyệt đối không được lái xe máy khi chưa đủ 3 điều kiện trên

Điều kiện để được lái xe máy

Quy định đối với người điều khiển xe mô tô 
(Điều 58 & 60 – Luật  giao thông đường bộ)

Tuổi: Từ đủ 18 tuổi trở lên Có sức khỏe tốt để lái xe Có giấy phép lái xe A1

34

http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/5/22/21/647630/4bf7e6cf_4bfaf894_bicycle.jpg&imgrefurl=http://photo.tamtay.vn/photo/prev/272279&usg=__CnwMW5lVwAkf_iYlHVN0M6ANFww=&h=358&w=550&sz=28&hl=vi&start=11&sig2=RgOTeB8c5RrxzlG-Nl1xwA&zoom=1&tbnid=uM-x1s62QTiHlM:&tbnh=87&tbnw=133&ei=NB6AToLiFMK0iQfNzt3ZDg&prev=/search?q=xe+%C4%91%E1%BA%A1p&hl=vi&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/5/22/21/647630/4bf7e6cf_4bfaf894_bicycle.jpg&imgrefurl=http://photo.tamtay.vn/photo/prev/272279&usg=__CnwMW5lVwAkf_iYlHVN0M6ANFww=&h=358&w=550&sz=28&hl=vi&start=11&sig2=RgOTeB8c5RrxzlG-Nl1xwA&zoom=1&tbnid=uM-x1s62QTiHlM:&tbnh=87&tbnw=133&ei=NB6AToLiFMK0iQfNzt3ZDg&prev=/search?q=xe+%C4%91%E1%BA%A1p&hl=vi&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.honda.com.vn/Portals/0/Gallery/Products/6/_more/Vang_Vision.jpg
http://www.honda.com.vn/Portals/0/Gallery/Products/6/_more/Vang_Vision.jpg


Hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao

thông đường bộ và luôn chú ý an toàn

khi tham gia giao thông!



DẶN DÒ

Các nhóm hoàn thành sản
phẩm và nộp trực tiếp cho giáo

viên hoặc gửi đến email giáo
viên trong vòng 3 tuần kể từ

khi nhận đề tài


