
ỦY BAN NHÂN DÂN TP BIÊN HÒA 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:       /PGDĐT-PT 

V/v tham dự Giải thưởng báo chí tuyên 

truyền về an toàn giao thông năm 2021. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Biên Hòa, ngày     tháng     năm 2021 

  

  Kính gửi:   Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học 

cơ sở trực thuộc ngành giáo dục thành phố Biên Hòa. 

      

Thực hiện công văn số 374/SGDĐT-VP ngày 25-01-2021 của Sở Giáo dục 

và Đào về việc tham dự Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 

2021; nhằm góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên, học sinh và toàn 

thể nhân dân trong công tác đảm bảo trật tự ATGT; ngăn ngừa tai nạn giao thông; 

tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự ATGT trên 

các phương tiện thông tin đại chúng, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường 

triển khai, phát động sâu rộng đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh tích cực 

hưởng ứng Giải thưởng báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2021 với chủ đề: “Nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”, cụ 

thể:  

1. Đơn vị tổ chức: Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia 

2. Thời gian nhận tác phẩm: đến 16 giờ 30 phút ngày 15 tháng 11 năm 2021. 

3. Thể loại tác phẩm tham dự: tác phảm báo chí dự giải thưởng bao gồm các 

thể loại Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, phóng sự điều tra, bút ký báo 

chgis, ảnh…thuộc loại hình Báo in, Báo điện tử. 

4. Nội dung tác phẩm tham dự, đối tượng tham dự, cách thức gửi tác phẩm 

tham dự, cơ cấu giải thưởng theo quyết định số 19/QĐ-UBATGTQG ngày 

11/01/2021. 

(Đính kèm Kế hoạch số 22/KH-UBATGTQG ngày 14/01/2021 về Tổ chức giải 

thưởng báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2021và Quyết định số 19/QĐ-

UBATGTQG ngày 11/01/2021 của Ủy ban ATGT quốc gia ban hành Thể lệ giải 

thưởng báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2021). 

Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường 

trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở GDĐT; 

- UBND TP; 

- Ban ATGT TP; 

- Lưu: VT, PT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Lưu Thị Hằng 
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