
 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-QLĐT 

V/v hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm 

“Chung tay vì an toàn giao thông” 

năm 2022 trên mạng xã hội VCNet 

TP. Hà Tĩnh, ngày       tháng 10 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Công an thành phố Hà Tĩnh;  

- Các phòng, ban, nghành, đơn vị, đoàn thể thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

 

Thực hiện Văn bản số 133/BATGT-VP ngày 04/10/2002 của Ban An toàn 

giao thông tỉnh và Quyết định số 318/UBATGTQG ngày 03/10/2022 của Ủy ban 

ATGT Quốc gia về việc Ban hành thể lệ cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an 

toàn giao thông” năm 2022 trên mạng xã hội VCNet. Để thu hút được đông đảo 

các tầng lớp Nhân dân tham gia, tạo sức lan tỏa trong xã hội và góp phần tăng 

cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông; 

nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông 

cho mọi người dân, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động, học sinh các đơn vị trên tham gia hưởng ứng cuộc thi trắc 

nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022, cách thức tham gia như sau: 

- Cách 1: Truy cập vào phần mềm Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao 

thông” tại địa chỉ atgt.dangcongsan.vn; sau đó bấm vào ô “Tham gia thi”, điền 

thông tin người tham gia và trả lời các câu hỏi.  

- Cách 2: Truy cập vào phần mềm Cuộc thi từ banner Cuộc thi “Chung tay 

vì an toàn giao thông” trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam 

(dangcongsan.vn), mạng xã hội VCNet (vcnet.vn) hoặc các báo/tạp chí điện tử, 

trang/cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương dẫn đường link 

liên kết với Cuộc thi; sau đó bấm vào ô “Tham gia thi”, điền thông tin người 

tham gia và trả lời các câu hỏi. 

(Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố hướng dẫn các trường học để học 

sinh tham gia hưởng ứng cuộc thi) 
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Báo cáo kết quả tham gia cuộc thi trắc nghiệm về UBND thành phố (qua 

phòng Quản lý đô thị) trước ngày 10/12/2022 để tổng hợp báo cáo Ban An toàn 

giao thông tỉnh nhằm phục vụ cho công tác chấm điểm, đánh giá xếp loại thi đua 

khen thưởng cuối năm và tổng hợp báo cáo về Ủy ban an toàn giao thông Quốc 

gia và UBND tỉnh. 

 Đề nghị các đơn vị trên quan tâm, triển khai thực hiện./. 

  Nơi nhận:                                                            
  - Như trên; 

  - Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

  - Lưu: VT, QLĐT7 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Quang Đức 
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