
UBND TỈNH BẮC KẠN 

BAN AN TOÀN GIAO THÔNG 

 

        Số           /BATGT- VP                                         
V/v hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm 

“Chung tay vì an toàn giao thông” 

trên mạng xã hội VCNet. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                            

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

     Bắc Kạn, ngày      tháng 9 năm 2020. 
 

 

 

 

 

       Kính gửi:   
  - Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh; 

 - Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Văn bản số 279/UBATGTQG ngày 03/9/2020 của Ủy ban An 

toàn giao thông Quốc gia về việc hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì 

an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet. Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị 

các cơ quan thành viên và Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố thực hiện 

một số nội dung như sau: 

1. Triển khai, phổ biến về Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao 

thông” trên mạng xã hội VCNet đến các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, 

trường học để tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động, học sinh, sinh viên tham gia hưởng ứng cuộc thi tại đường link 

https://vcnet.vn/ (thể lệ cuộc thi đăng trên Báo điện tử Đảng Cộng sản: 

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

toan-giao-thong-562254.html ). 

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bắc 

Kạn tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao 

thông” trên mạng xã hội VCNet để đông đảo quần chúng nhân dân biết và tham gia. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử:                                
- Như trên; 
- Ủy ban ATGT Quốc gia (báo cáo); 
- Trưởng Ban ATGT tỉnh ( báo cáo);  
- Lưu VP Ban ATGT(Ô.Việt) . 

 

                KT. TRƯỞNG BAN 

                PHÓ TRƯỞNG BAN   

 

 

 

 

 

               PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GTVT 

     Đặng Quang Hùng                             
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