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THÔNG BAO 
V vic tuyên truyên hirö'ng ti'ng Cuc thi "Chung tay vi an toàn 

giao thông" trên m1ng xã hi CVNet nàm 2021 

KInh gi1i: 

- PhôngCTSV; 

- CD, Doàn TN, Hôi SV; 

- Các Khoa/ Vin/ Trueing Cao ding VMU. 

Thirc hin Cong van s 1448/BGDDT - GDCTHSSV ngày 14/4/2021 cüa 

Bô Giáo dic vâ dão to ye vic tuyên truyn huâng irng Cuc thi "Chung tay vi an 

toân giao thông" trén m1ng xã hi CVNet näm 2021 do Báo din tr Dâng Cong 

san Vit Nam t chrc, Ban Giám hiu d nghj các dan v, h9c viên và sinh viên 

thirc hin các ni dung nhu sau: 

1. Mic dIch, yêu cu 

- Thông qua Cu5c  thi nhãm tang cuè'ng cong tác tuyên truyn, ph bin pháp 

1ut v trtt tir ATGT; nâng cao kin thiirc và thi:rc chip hânh pháp 1ut v trt t11 

ATGT, gop phn xây dung van hóa img xir khi tham gia giao thông. 

- 100% can bô, viên chüc, ngu?ii lao dng, h9c viên, sinh viên Nhà trumg 

tham gia Cuc thi. 

2. Thôi gian: Tr 10h00 ngày 6/4/202 1 dn 9h00 ngày 20/9/2021. 

3. HInh thñ'c thi: Thi trc nghim tr11c tuyn hngtun trên mng CVNet. 

Dê thi trãc nghim h&ng tuân bao gm 10 câu hói. Két qua thi tun dugc 

cong b chrn nht vào 12h00 thir 2 hang tun trên mng xä hi VCNet, Báo din 

tü Dáng Cong san Vit Nam vâ các phuang tin thông tin di chiing. 

4. Co cãu giãi thu&ng hang tuãn 

- 01 giâi Nht: Trj giá 2.000.000 dng 

- 02 giâi NhI: Mi giái trj giá 1.500.000 dng 

- 03 giãi Ba: Mi giái trj giá 1.000.000 dng 
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- Ban Thu k Cuc thi sê g1ri Giy khen, Giy chirng nhn cüa Báo din tü 

Dâng Cong san Vit Nam và tiên giãi thung cho các cá nhân doat giâi hang tuân. 

5. To chfrc thu'c hiên 

- Phông Cong tác sinh viên, Doàn Thanh niên, Hi Sinh viên và các 

khoaIvin/TriRing Cao dang VMU tuyên truyn v ni dung Cuc thi trén trang 

thông tin din ttr, các trang fanpage, khuyn k.hIch h9c viên, sinh viên toàn tru?ing 

tham gia Cuc thi. 

- Cong doàn Truô'ng tuyên -truyn, khuyn khIch can bô, viên chirc, ngu?i 

lao dng tIch circ hiRing 1rng tharn gia Cuc thi. 

Yêu cu các don vi, cá nhân lien quan, hQc viên và sinh viên toàn tru'ông 

nghiêm tue thtrc hi4*'.  

No'i nhân: 
- Nhi.r trên; 
- Hiu truó1g (dé báo cáo); 
- Lxu: VT, CTS 


	Page 1
	Page 2

