
UBND HUYỆN VĨNH LỘC 

BAN AN TOÀN GIAO THÔNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-BATGT 
 

Vĩnh Lộc, ngày      tháng 9  năm 2020 

V/v hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm 

“Chúng ta vì an toàn giao thông” trên 

mạng xã hội VCNet. 

 

 

  Kính gửi:  

    - Các phòng, ngành thành viên Ban ATGT huyện; 

    - Trung tâm Văn hóa TT, TT&DL; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

    - Công an huyện. 

         

 Thực hiện Công văn số 105/BATGT-VP ngày 08/9/2020 của Ban An 

toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa về việc hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm 

“Chúng ta vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet. 

 Để cuộc thi thành công góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp 

hành pháp luật về trật tự ATGT, đề cao trách nhiệm và tính sáng tạo của người 

dân trong việc tham gia các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT; Ban ATGT huyện 

đề nghị: 

 1. Các phòng, ngành thành viên Ban ATGT, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo 

tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao 

động, học sinh tham gia hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn 

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

đăng trên Báo điện tử Đảng Cộng Sản; http://dangcongsan.vn/thoi-su/phat-dong-

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

2. Trung tâm Văn hóa TT, TT&DL tuyên truyền, phổ biến về cuộc thi 

trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” để đông đảo quần chúng nhân 

dân tham gia. 

Ban ATGT huyện đề nghị các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn quan 

tâm triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KTHT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vũ Đình Việt 
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