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#SoKyHieuVanBan
V/v triển khai hưởng ứng Cuộc thi 
“Chung tay vì an toàn giao thông” 
trên mạng xã hội CVNet năm 2022

#DiaDiemNgayBanHanh

       Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS.

Căn cứ Công văn số 2258/SGDĐT-CTCTHSSV ngày 20/10/2022 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam về việc tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi 
“Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội CVNet năm 2022 (sau đây 
gọi tắt là Cuộc thi);

 Với mục đích tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật 
tự, an toàn giao thông; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn 
giao thông cho mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ; góp phần xây dựng văn hóa ứng 
xử khi tham gia giao thông, trang bị cho đội ngũ cán bộ, viên chức và học sinh 
các kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông an toàn, Phòng GDĐT đề nghị 
Hiệu trưởng các trường trực thuộc triển khai một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo triển khai Cuộc thi để tất cả các đối tượng được biết, hưởng ứng 
và tích cực tham gia. 

2. Hình thức, thời gian thi 
- Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực 

tuyến hằng tuần trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet 
và các báo/tạp chí điện tử, trang/cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, 
địa phương. Đường link Cuộc thi: https://atgt.dangcongsan.vn/ 

- Thời gian thi: Dự kiến diễn ra trong thời gian 8 tuần từ tháng 10/2022 đến 
tháng 12/2022. 

3. Chi tiết về Cuộc thi (đối tượng, nội dung, cách thức tham gia, cơ cấu giải 
thưởng,…) căn cứ theo Quyết định số 318/QĐ-UBATGTQG ngày 03/10/2022 
của UBATGTQG (xem file đính kèm).

Đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện nghiêm túc và báo cáo 
kết quả về Phòng GDĐT qua kênh điều hành bộ phận NGLL (Đ/c Vĩ nhận) trước 
ngày 31/12/2022./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NGLL.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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