
NGOẠI KHOÁ TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG 
CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG VÀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG DO SỞ 
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KẾT HỢP VỚI CÔNG AN TỈNH ĐẮK NÔNG VÀ CÔNG 

TY GIA BẢO LONG TỔ CHỨC TẠI TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG 

 Trước tình hình bạo lực học đường và vi phạm an toàn giao thông đang diễn ra phức 
tạp và có phần gia tăng trên địa bàn huyện Krông Nô, vừa qua vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 
23/11/2018 Sở Giáo dục và đào tạo Đắk Nông kết hợp với Công an tỉnh Đắk Nông và công ty 
Gia Bảo Long đã tổ chức buổi ngoại khoá tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống bạo 
lực học đường và trật tự, an toàn giao thông cho học sinh trường THPT Hùng Vương xã Quảng 
Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. 

 

 Buổi ngoại khoá có sự giảng dạy của các đồng chí công an tỉnh Đắk Nông kết hợp với 
công ty Gia Bảo Long thực hiện, về phía chính quyền địa phương có hội phụ nữ xã Quảng Phú, 
đại diện đoàn thanh niên xã Quảng Phú, về phía ban đại diện cha mẹ học sinh có ông Phạm Trần 
Hùng phó hội trưởng hội cha mẹ học sinh trường THPT Hùng Vương, thầy Nguyễn Thế Hiệt 
phó hiệu trưởng trường THPT Lê Duẫn, đại diện công ty Gia Bảo Long, về phía nhà trường có 
thầy Trịnh Đức Tiến bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, thầy Hoàng Hùng Cường phó hiệu 
trưởng nhà trường và tấc cả cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường cùng với hơn 320 học 
sinh trường THPT Hùng Vương.  



 Đặc biệt tại buổi ngoại khoá có sự góp mặt của các em học sinh đến từ trường THPT Lê 
Duẫn huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. Các em đã mang đến cho buổi ngoại khoá các tiết mục 
văn nghệ đặc sắc và dựng lại một sự việc đau lòng về bạo lực học đường đã diễn ra ở tỉnh 
Quảng Nam.  Kể về một nam thanh niên, từ một học sinh ngoan, ý thức học tập tốt lại trở thành 
tội phạm khi liên tục bị bạo lực, hành hung.  

 

 Từ tình huống được nêu ra các đồng chí công an đã có một buổi thảo luận sôi nổi về bạo 
lực học đường với học sinh trường THPT Hùng Vương, những vấn đề được đặt ra mang tính 
thời sự mà bất kể học sinh nào cũng có thể gặp phải trong cuộc sống. Qua đó, học sinh trường 
THPT Hùng Vương đã học được thêm những kỹ năng quan trọng trong việc bảo vệ bản thân 
tránh khỏi vấn nạn bạo lực học đường cũng như kiềm chế bản thân để không thực hiện những 
hành vi lệch chuẫn ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng của người khác, nhắc nhở bản thân 
phải sống và học tập theo pháp luật và nội quy nhà trường, không ngừng tu dưỡng để trở thành 
người công dân có ích cho xã hội. 



 

Đến với buổi ngoại khoá học sinh trường THPT Hùng Vương được làm bài thi tìm hiểu 
kiến tức về luật lệ an toàn giao thông, qua bài thi học sinh được trang bị một số kiến thức cơ bản 
về kỹ năng lái xe an toàn, một số kiến thức cơ bản về biển báo giao thông, một số hình phạt cơ 
bản đối với một số lỗi vi phạm an toàn giao thông… bài thi được ban tổ chức thu lại và chấm 
điểm cùng với nhiều  phần quà hấp dẫn dành cho học sinh. 

 



Buổi ngoại khoá đã diễn ra hết sức sôi nổi với phần trả lời vấn đáp các câu hỏi liên quan 
đến trật tự, an toàn giao thông, ban tổ chức đã khéo léo chia 3 khối lớp thành 3 đội thi, các thành 
viên của mỗi đội trả lời đúng câu hỏi được tặng một bảng hiệu giao thông, ứng với mỗi bảng 
hiệu giao thông là một nón bảo hiểm do công ty Gia Bảo Long trao tặng. 

 

 

Thành công rực rỡ của buổi ngoại khoá là đã tạo được sự hứng khởi, hào hứng cho học 
sinh trường THPT Hùng Vương làm cho học sinh tiếp thu được những tri thức pháp luật về bạo 



lực học đường và trật tự, an toàn giao thông một cách trực quan, sinh động và gần gũi. Giúp học 
sinh có thêm nhiều hiểu biết mới thiết thực trong cuộc sống của mình. 

 

 Công Ty Gia Bảo Long cũng đã tặng một số suất học bổng cho các em học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn nhưng đã phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống, là một nguồn động viên 
không hề nhỏ giúp các em có thêm động lực để cố gắng nhiều hơn nữa trong học tập và rèn 
luyện dưới mái trường THPT Hùng Vương!!! 

 

  


