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Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thị xã; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, phường.  

 

Thực hiện Công văn số 95/BATGT ngày 7/9/2020 của Ban an toàn giao thông 

tỉnh về việc hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên 

mạng xã hội VCNet. Cuộc thi do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp 

với Uỷ ban ATGT Quốc gia tổ chức. 

Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi cả nước, dưới hình thức 

thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet tại đường 

link https://vcnet.vn/; thể lệ cuộc thi đăng trên Báo diện tử Đảng Cộng sản Việt 

Nam: http://dangcongsan.vn/thoi-su/phat-dong-cuoc-thi-trac-nghiem-chung-tay-vi-

an-toan-giao-thong-562254.html. 

Cuộc thị được diễn ra trong 01 đợt. Bắt đầu từ 10h00 ngày 7/9/2020 đến 9h00 

ngày 28/12/2020. 

Để tích cực hưởng ứng Cuộc thi, Ban an toàn giao thông thị xã Ba Đồn đề nghị 

các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp thị; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, 

Ủy ban nhân dân các xã, phường phối hợp tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý 

nghĩa của Cuộc thi nhằm thu hút được đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân tham gia. 

Đồng thời phát động, đôn đốc và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong cơ quan, đơn vị mình và học sinh, sinh viên, Nhân dân trên địa 

bàn hưởng ứng, tham gia Cuộc thi. 

Thể lệ cuộc thi đăng trên Báo diện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: 

http://dangcongsan.vn/thoi-su/phat-dong-cuoc-thi-trac-nghiem-chung-tay-vi-an-

toan-giao-thong-562254.html. 

Nhận được Công văn này đề nghị Thủ trưởng các phòng,ban, cơ quan, đơn vị, 

đoàn thể trên địa bàn thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường triển khai 

nghiêm túc.  
Nơi nhận:                                    KT. TRƯỞNG BAN 

  - Như trên;                                                                                        PHÓ TRƯỞNG BAN     

  - TT Thị uỷ, TT HĐND thị xã (để b/c);  

  - Ban ATGT tỉnh ( để b/c);                                                                           

  - CTvà các PCT  UBND thị xã;                                                                

  - Lưu: VT, QLĐT. 

 

 

                                                                 Trần Trung Lâm 
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