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  Kính gửi:  

        - Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; 

        - Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên; 

                           - Các trường trực thuộc Sở. 

 

 Thực hiện Công văn số 5113/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 07/10/2022 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi “Chung tay vì 

an toàn giao thông” trên mạng xã hội CVNet năm 2021; Công văn số 1147-

CV/BTGTU ngày 04/11/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về việc triển 

khai tuyên truyền Cuộc thi "Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022; Kế hoạch số 

133/KH-BATGT ngày 02/11/2022 của Ban An toàn giao thông Thành phố về triển khai 

tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do 

tai nạn giao thông” năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, 

huyện, thị xã; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên; các 

trường trực thuộc Sở (sau đây gọi chung là các đơn vị) triển khai thực hiện tốt các 

nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thông, văn hóa 

giao thông, những cử chỉ, hành động đẹp khi tham gia giao thông; 

  2. Cảnh báo các hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông, các nguy cơ, 

nguyên nhân thường gặp khi sử dụng xe mô tô, xe máy, xe đạp điện…các biện pháp 

phòng, tránh tai nạn từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao 

thông; 

 3. Nội dung phát thanh và thông điệp ngày nạn nhân tử vong do tai nạn giao 

thông tại Việt Nam năm 2022 được đăng tải trên website: http://antoangiaothong.gov.vn 

4. Hưởng ứng Cuộc thi "Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022 

4.1. Đối tượng dự thi 

Công dân Việt Nam; người nước ngoài hiện đang cư trú tại lãnh thổ Việt 

Nam, độ tuổi từ đủ 14 tuổi trở lên tính đến thời điểm làm bài thi đều có quyền dự 

thi. 

Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Nội dung, Ban Thư ký Cuộc thi; cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia 

và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam không được dự thi. 
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4.2. Nội dung thi 

Chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trật tự an 

toàn giao thông; kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống để tham gia giao thông 

an toàn; các hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông; các quy định pháp 

luật về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. 

4.3. Hình thức thi 

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần trên 

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet và 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. Đường link Cuộc thi: atgt.dangcongsan.vn. 

4.4. Thời gian thi 

Cuộc thi dự kiến diễn ra trong thời gian 8 tuần, kết thúc tháng 12/2022. 

4.5. Cách thức tham gia 

 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. 

Mỗi tuần, Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra 05 câu hỏi thi với các phương án 

trả lời có sẵn, trong đó có phương án đúng. Người dự thi lựa chọn phương án 

đúng, sau đó điền vào ô "Dự đoán số người trả lời đúng”, nhập thông tin định 

danh cá nhân, nhập mã xác thực và bấm vào ô "Gửi bài thi". 

Trong quá trình tham gia Cuộc thi, nếu có vướng mắc, các địa phương, đơn 

vị và người dự thi liên hệ với Ban Tổ chức qua các số điện thoại: 080.48159 - 

0867.062968, email: atgt@dangcongsan.vn, hoặc mục Liên hệ trên website của 

Cuộc thi tại địa chỉ atgt.dangcongsan.vn để được giải đáp. 

 Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Vụ GDCTHSSV Bộ GDĐT; 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- Sở GTVT; 

- Ban ATGT Thành phố; 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Đ/c PGĐ Trần Lưu Hoa; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Cổng Thông tin điện tử của Ngành; 

- Lưu: VT, CTTT-KHCN. 

                KT. GIÁM ĐỐC 

               PHÓ GIÁM ĐỐC 

                      (Đã ký) 

 

                  Trần Lưu Hoa 
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