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“Chung tay vì an toàn giao thông” 

năm 2022 trên địa bàn thành phố 
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TP. Lạng Sơn, ngày         tháng 10 năm 2022 

 

Kính gửi:   

- Các Phòng, Ban chuyên môn UBND thành phố; 

- Các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội thành phố; 

- Các thành viên Ban ATGT thành phố; 

- UBND các phường, xã. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 312/KH-UBATGTQG ngày 22/9/2022 của Ủy 

ban An toàn giao thông Quốc gia về tổ chức Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao 

thông” năm 2022; Quyết định số 318/QĐ-UBATGTQG ngày 03/10/2022 của 

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Chung 

tay vì an toàn giao thông” năm 2022; Công văn số 159/BATGT-VP ngày 

05/10/2022 của Ban ATGT tỉnh Lạng Sơn Về việc tham gia cuộc thi “Chung tay 

vì an toàn giao thông” năm 2022; Công văn số 327/UBATGTQG ngày 

10/10/2022 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc hưởng ứng Cuộc 

thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022. Theo đó, Cuộc thi sẽ 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). Thời gian thi diễn ra 

trong 8 tuần, từ tháng 10/2022 đến tháng 12/2022; đường dẫn chính thức mở để 

thi vào lúc 10h sáng thứ hai ngày 17/10/2022. 

Để cuộc thi thành công, góp phần nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành 

pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia 

giao thông cho nhân dân. Ban An toàn giao thông thành phố yêu cầu các đơn vị 

triển khai một số nội dung sau: 

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

nhân dân tham gia hưởng ứng Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 

2022 tại đường link: atgt.dangcongsan.vn. 

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 sâu rộng về Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022 trên 

các phương tiện thông tin đại chúng, lưu động… để đông đảo quần chúng nhân 

dân biết, tham gia.  
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(Gửi kèm theo: Kế hoạch số 312/KH-UBATGTQG ngày 22/9/2022; Quyết 

định số 318/QĐ-UBATGTQG ngày 03/10/2022 và Công văn số327/UBATGTQG 

ngày 10/10/2022 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc hưởng ứng 

Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022)  

Ban An toàn giao thông thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, 

UBND các phường xã quan tâm triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

  - Ban ATGT tỉnh (b/c); 

 - CT, PCT UBND thành phố; 

 - Lưu VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Đặng Quốc Minh 
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