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Số:        /BGDĐT-GDCTHSSV 

V/v tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi 

“Chung tay vì an toàn giao thông ” 

trên mạng xã hội CVNet năm 2021 

Hà Nội, ngày       tháng 04 năm 2021 

 
       Kính gửi:  

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu; 

- Các Đại học, Học viện; các trường đại học; 

- Các trường Cao đẳng sư phạm và Trung cấp sư phạm. 

 

Thực hiện Công văn số 212-CV/BĐT ngày 24/03/2021 của Báo Điện tử 

Đảng Cộng sản Việt Nam về việc phối hợp tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi 

“Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2021 trên mạng xã hội VCNet, với mục 

đích tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn 

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

cho mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ; góp phần xây dựng văn hóa ứng xử khi 

tham gia giao thông, trang bị cho người dân các kỹ năng điều khiển phương tiện 

giao thông an toàn. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi thông tin hướng dẫn cụ thể về thời gian, hình 

thức, đối tượng và cơ cấu giải thưởng tham gia Cuộc thi tại Kế hoạch số 28-

KH/BĐT ngày 01/04/2021 của Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (xin gửi 

kèm theo), đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo; các Đại học, Học viện; các 

Trường Đại học, Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm thông tin đến toàn thể 

học sinh, sinh viên trong các nhà trường biết để tham gia hưởng ứng Cuộc thi 

nêu trên. 

Địa chỉ liên hệ: Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội (đ/c Nguyễn Việt 

Hà, ĐT: 0912.446.933, Email: hanv@moet.gov.vn). 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- TT. Ngô Thị Minh (để b/c); 

- Ủy ban ATGT Quốc gia (để ph/h); 

- Báo Điện tử ĐCSVN (để ph/h); 

- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV. 

 

TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ  

CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN 

 

 

 

 ((kí((Đã 

Bùi Văn Linh 
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