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V/v gửi tác phẩm dự thi Giải thưởng  

“Báo chí tuyên truyền về An toàn giao 

thông năm 2022” 
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Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

  TP. Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2022 

 
              Kính gửi:  

- Các Phòng, Ban chuyên môn thành phố; 

- UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức CT-XH thành phố;  

- Các thành viên Ban ATGT thành phố; 

- Ban ATGT các phường, xã. 

  

Thực hiện Công văn số 88/BATGT-VP ngày 31/5/2022 của Ban ATGT 

tỉnh về việc gửi tác phẩm dự thi Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về ATGT 

năm 2022”. Để cuộc thi thành công, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp 

luật về trật tự an toàn giao thông, đề cao trách nhiệm và tính sáng tạo của Nhân 

dân trong việc đóng góp các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ban 

An toàn giao thông thành phố đề nghị các Phòng, Ban, ngành, đoàn thể, tổ chức 

chính trị xã hội thành phố, Ban An toàn giao thông các phường, xã triển khai 

một số nội dung sau: 

1. Vận động cán bộ công, chức viên, chức người lao động, học sinh và 

Nhân dân tham gia hưởng ứng gửi tác phẩm dự thi Giải thưởng “Báo chí tuyên 

truyền về ATGT năm 2022”. Thời hạn nộp tác phẩm dự thi trước 16h30’ ngày 

30/10/2022; dự kiến trao giải vào tháng 12 năm 2022.  

2. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố: 

Phối hợp với Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền 

phổ biến rộng rãi trên địa bàn thành phố về gửi tác phẩm dự thi Giải thưởng 

“Báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2022”, trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, lưu động…, để đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia. 

Mọi chi tiết về giải thưởng tại Kế hoạch số 204/KH-UBATGTQG ngày 

19/5/2022 của Ủy ban ATGT Quốc gia về tổ chức giải thưởng báo chí tuyên 

truyền về an toàn giao thông năm 2022 (được gửi kèm Công văn này). 

Ban An toàn giao thông thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, các tổ 

chức chính trị - xã hội thành phố quan tâm triển khai thực hiện./.   

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban ATGT tỉnh (b/c); 
- CT, PCT UBND TP; 

- Trang thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG BAN 

  

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Nguyễn Văn Hạnh 
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