
BQ GIAO THÔNG VALN TAT CONG HOA xA HQ! CHU NGHIA VIT NAM 
TR11(NG OH HANG HA! VIT  NAM Dc 1p — Tir  do — Hnh phüc  

S:  4.O  /TB-DHHHVN Hãi Phông, ngày  ,f..9  tháng  (0  nm 2022 

THÔNG BAO 
Tuyên truyn hirôiig ü'ng Cuc thi "Chung tay vi an toàn giao thông" 

trên mng xã hi VCNet nàm 2022. 

KInh g1ri: 
- Phông Cong tác sinh viên; 
- Doãn Thanh niên, Hi Sinh viên; 
- Các KhoaNin có sinh viên trong Trithng. 

Thirc hin Cong van s 51 13/BGDDT-GDCTHSSV ngày 07 tháng 10 näm 2022 

cUa Vi Giáo diic ChInh trj và Cong tác hçc sinh, sinh viên, B Giáo diic và Dao tto v 

vic tuyên truyn huông ing Cuc thi "Chung tay vi an toàn giao thông" trên mtng xa 
hôi VCNet näm 2022. 

Ban Giám hiu d nghj các dcm vj, hc viên và sinh viên thirc hin các ni dung 

nhii sau: 

I. Miic dIch 

Thông qua Cuc thi nhm tang crning cong tác tuyên truyn, pht bin pháp 1ut 

v trt ti,r an toàn giao thông; nâng cao kin thüc và thirc chip hành phãp lust  v trat 

tir an toàn giao thông cho mçi ngu?i dan; gOp phn xay dirng van hóa üng xfr khi tham 

gia giao thông. 

II. Thai gian: Tr tháng 10/2022 dn tháng 12/2022. 

III. HInh thuc thi 

Cuc thi duqc th chirc theo hInh t1nrc trc nghim trrc tuyn hang tun trên Báo 

din ti'r Dãng Cong san Vit Nam, mng xà hti VCNet và the báo/tp chI din tCr, 

trang/cng thông tin din t1r cüa các co quan dan vj, dja phuong dn du&ng link lien 

kt vâi Cuc thi. Drnmg link Cuc thi: atgt.dangcongsan.vn   

IV. Co' cãu giãi thirang hang tun 

Mi tun thi cO các giãi thithng nhii sau: 

- 01 giãi Nht: Trj giá 2.000.000 dng. 

- 02 giãi Nhi: Mi giãi trj giá 1.500.000 dMg. 

- 03 giãi Ba: mi giái trj giá 1.000.000 dng. 

Báo din ti'r Dãng Cong  san Vit Nam — Co quan thir?ng tr1rc Cuc thi g1ri Gity 

chiirng nhn giãi thuâng cho nhtng nguñ dott giãi qua dithng bun din; dng thii g1i tin 

giãi thuing qua dixông bi.xu din hotc qua tài khoãn Ca nhân cüa ng1xi dott giãi. 
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V. To chüc thrc hin 

PhOng Cong tác sinh viên, Doàn Thanh niên, Hi Sinh viên và các Khoa/Vin 

tuyên truyn v ni dung Cuc thi trên trang thông tin din tir, các fanpage, khuyn 

khIch h9c viên, sinh viên toàn Tnthng tham gia Cue thi. 

D nghj các don vj, cá nhân lien quan, hQc viên và sinh viên nghiêm tüc triên 

khai thrc hi/,- 

Ncri nhán: 

- Nhu trén 

-Luu:VT CTSV.. 
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