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S: /UBND-DT Czca Lô, ngày tháng 9 nám 2020 

V/v d ngb huâng irng Cuc thi trâc 
nghim "Chung tay vI ATGY' 

trên ming xã hOi  VCNet 

KInh g1ri: 
- Các phông, ban, ngành, to chiirc chInh trj xã hi; 
- Uy ban nhân dan các phumg. 

Thirc hin Cong van s 166/ATGT, ngày 09/9/2020 cüa Ban An toàn giao 
thông tinh Ngh An gia v vic hu&ng üng Cuc thi trc nghim "Chung tay vi 
an toàn giao thông" trén mng xã hi VCNet. Day là cuc thi do Báo din tü Dàng 
Cong san Vit Nam phôi hçip vOi Uy ban An toàn giao thông Quôc gia phát dng 
trên mIng xà hi VCNet tai  dithng link https://vcnet.vn. Th l cuc thi däng trén 
Báo din tir Dáng Cong  san Vit Nam: http://dangcongsan.vn/thoi-su/phat-dong-
cuoc-thi-trac-nghiem-chung-tay-vi-an-toan-giao-thong-5  62254 .html 

D gop phtn nâng cao nh.n thi1rc và thCrc chp hành pháp lut v trt tr 
an toàn giao thông, UBNID thj xã: 

1. Yêu cu các phông, ban, ngành lien quan, UBND các phtro'ng và dé 
nghj Mt trn T quc và các Doàn the: tuyên truyn, vn dng can b, cong 
chüc, viên chüc, ngiRii lao dng tham gia hithng üng cuc thi trc nghim "Chung 
tay vi an toàn giao thông" trên mng xã hi VCNet. 

2. Phông Giáo diic và Dào to: tuyên truyên, vn dng can b, cong chirc, 
viên chirc, giáo viên, hçc sinh, sinh viên tham gia hithng img cuc thi träc nghim 
"Chung tay vi an toàn giao thông" trên mtng xã hi VCNet. 

3. Trung tam Van hóa, The thao và Truyên thông: tuyên truyên, phô 
bin v Cuc thi trc nghim "Chung tay vi an toàn giao thông" trên mng xà hi 
VCNet d dông dão qun chi1ng nhân dan tham gia. 

Yêu cu các dan vj có lien quan, UBND các phurng chi dio trin khai th1rc 

hin./.' 

Noi nhân: 
- Nhti trên; 
- Ban ATGT tinh; 
- TT Thj üy, TT HDND Thj xã; (b/c) 
- Chü tjch UBND Thj xã; 
- Li.ru: VT, DTA 

Vö Van Hung 
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