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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BẮC HÀ 
 

 

Số: 142 /UBND 
 
 

V/v tuyên truyền Cuộc thi “Chung tay vì 

an toàn giao thông” năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Hà, ngày 01 tháng 12 năm 2022 
 

  
 

 

  Kính gửi: 

  - Liên đoàn cán bộ các tổ dân phố; 

  - BGH trường MN, TH Bắc Hà; 

  - MTTQ và các đoàn thể cấp phường. 
 

 
 

 

Thực hiện Công văn số 2837/UBND-VHTT ngày 25/11/2022 của UBND 

thành phố Hà Tĩnh về việc tuyên truyền Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao 

thông” năm 2022. Để góp phần lan tỏa mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi, tăng 

cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông; 

nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho 

người dân, góp phần xây dựng văn hóa giao thông. UBND phường giao: 

1. Công chức Văn hóa phối hợp với BCH công đoàn: triển khai cho đoàn 

viên công đoàn tham gia cuộc thi “ Chung tay vì an toàn Giao thông” năm 2022  

(theo đường link “atgt.dangcongsan.vn”). 

 - Đăng tải nội dung cuộc thi trên Cổng TTĐT phường Bắc Hà. 

 - Theo dõi và báo cáo UBND phường, thành phố tình hình thực hiện của 

các đơn vị. 

2. Ban giám hiệu trường MN Bắc Hà, TH Bắc Hà: Phổ biến rộng rãi, 

vận động đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức của đơn vị mình quản lý được 

biết về nội dung cuộc thi và tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi. 

3. Đề nghị MTTQ và các đoàn thể: Phổ biến rộng rãi , vân động đoàn 

viên, hội viên được biết về nội dung cuộc thi và tích cực tham gia hưởng ứng 

cuộc thi. 

4. Liên đoàn cán bộ các tổ dân phố: Phổ biến rộng rãi, vận động Nhân 

dân được biết về nội dung cuộc thi và tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi. 

5. Cách thức để tham gia cuộc thi như sau: 

- Cách 1: Truy cập vào phầm 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 câu hỏi. 
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- 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; 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 câu hỏi. 

Nhận được Công văn, yêu cầu BCH công đoàn, BGH 2 trường và các 

ngành liên quan triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ phường; 

- Lãnh đạo UBND; 

- Trạm truyền thanh phường; 

- Lưu: VT,VP.  

.  

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

 

Nguyễn Duy Hải 
  


		2022-12-01T13:56:29+0700


		phuongbacha.tpht@hatinh.gov.vn
	2022-12-01T15:53:13+0700




