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V/v tham gia giải thưởng “Báo chí
tuyên truyền về An toàn giao thông
năm 2018”

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS
Căn cứ Công văn số 1757/SGDĐT-CTrTT V/v tham gia giải thưởng “Báo chí
tuyên truyền về An toàn giao thông năm 2018” ; Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải
Châu chỉ đạo các trường TH, THCS triển khai cho giáo viên và học sinh tham gia
cuộc thi tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2018, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH
- Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông
trên các báo in, báo mạng.
- Nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động và học sinh về chấp hành pháp luật giao thông, góp phần trong việc kiềm chế và
giảm thiểu tai nạn giao thông.
II. YÊU CẦU
- Hiệu trưởng các trường TH, THCS động viên, khuyến khích đông đảo giáo
viên và học sinh tham gia cuộc thi tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2018.
- Giáo viên và học sinh tham gia cuộc thi với hình thức thông tin, tuyên tryền
và nội dung thiết thực, hiệu quả về chấp hành pháp luật giao thông.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đơn vị tổ chức: Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia
2. Đối tượng tham gia: Toàn thể CBCCVC và học sinh
3. Thời gian nhận tác phẩm: Từ nay đến 16 giờ 30 phút ngày 15/11/2018
4. Nơi nhận tác phẩm tham dự: Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc
gia. Địa chỉ: 80B Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; điện thoại:
04.39427596; Fax: 04.38223592. Ngoài bì ghi rõ: Tham dự Giải thưởng “Báo chí
tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2018”.
5. Thể lệ và kết quả cuộc thi:được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại
chúng và Website của Ủy ban ATGT Quốcgia:http//antoangiaothong.gov.vn.

Phòng GD&ĐT đề nghị các đơn vị trường học TH, THCS tuyên truyền, động
viên, khuyến khích giáo viên và học sinh tham gia.
Nơi nhận:
- Các trường TH,THCS;
- Lưu: VT, TH
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