
UBND TỈNH HÀ TĨNH                            
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:         /SGDĐT-CTTT 

V/v hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm 

“Chung tay vì an toàn giao thông”  

trên mạng xã hội VCNet  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh ngày        tháng 9 năm 2020 
 

 

Kính gửi: 

- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;  

- Giám đốc Trung tâm GDNN&GDTX cấp huyện; 

- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông. 
 

Thực hiện Văn bản số 279/BATGTQG ngày 03/9/2020 của Ủy ban An toàn 

giao thông quốc gia; Văn bản số 133/BATGT-VP ngày 09/9/2020 của Ban An toàn 

giao thông tỉnh về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến trắc nghiệm “Chung tay vì an 

toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet (Văn bản gửi kèm theo), Sở GD&ĐT đề 

nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ (có thể tạo điều kiện về máy vi 

tính kết nối Internet,..) để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh 

trong đơn vị hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn 

giao thông” trên mạng xã hội VCNet tại đường link: https://vcnet.vn/; (thể lệ cuộc 

thi đăng trên Báo điện tử Đảng Công sản: http://dangcongsan.vn/thoi-su/phat-dong-

cuoc-thi-trac-nghiem-chung-tay-vi-an-toan-giao-thong-562254.html). 

2. Các đơn vị hướng dẫn người dự thi khai báo rõ họ tên, đơn vị đang công tác, 

học tập để thuận lợi cho việc theo dõi kết quả thi. Báo cáo số liệu người tham gia 

cuộc thi về Sở GD&ĐT theo bảng tính Online Google sheet (Sở đã gửi cho các đơn 

vị) trước ngày 09/11/2020  để tổng hợp và báo cáo về Ban An toàn giao thông tỉnh. 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban ATGT tỉnh;  

- Giám đốc, các phó Giám đốc Sở; 

- TTr Công đoàn GDHT; 

- Các phòng ban thuộc Sở;      

- Lưu: VT, CTTT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Anh    
 

 

 

 

 

https://vcnet.vn/
http://dangcongsan.vn/thoi-su/phat-dong-cuoc-thi-trac-nghiem-chung-tay-vi-an-toan-giao-thong-562254.html
http://dangcongsan.vn/thoi-su/phat-dong-cuoc-thi-trac-nghiem-chung-tay-vi-an-toan-giao-thong-562254.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		quocanhsgd@hatinh.gov.vn
	2020-09-10T02:28:14-0700


		2020-09-10T16:58:52+0700


		2020-09-10T16:59:12+0700


		sogiaoduc@hatinh.gov.vn
	2020-09-10T17:01:04+0700




