
 

  Kính gửi: 

       - Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành; 

                - Các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở. 

   
 

 Thực hiện Văn bản số 93/BATGT-VP ngày 26/6/2020 của Ban An toàn 

giao thông tỉnh Phú Thọ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 184/QĐ-

UBATGTQG ngày 04/6/2020 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc 

ban hành Thể lệ giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 

2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) các 

huyện, thị, thành phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND huyện, 

quản lý; các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh 

biết và tham gia các tác phẩm có nội dung phù hợp theo quy định tại Thể lệ giải 

thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2020 (bản in sao gửi 

kèm) đã được đăng tải trên Website của Ủy ban ATGT Quốc gia: 

http://antoangiaothong.gov.vn 

2. Thời gian, thể loại tác phẩm tham dự 

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày công bố Kế hoạch “Tổ chức 

giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2020” đến 16 giờ 30 

phút ngày 15 tháng 11 năm 2020. 

- Tác phẩm báo chí dự Giải thưởng bao gổm các thể loại sau: Bài phản 

ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, phóng sự điều tra, bút ký báo chí, ảnh… 

thuộc loại hình Báo in, Báo điện tử. 

Sở GD&ĐT đề nghị UBND huyện, thị, thành phối hợp chỉ đạo các cơ sở 

giáo dục; các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở triển khai thực hiện nghiêm túc các 

nội dung trên, báo cáo kết quả về Sở GD&ĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học; 

Email: ngoxuanban.gdtrhpt@gmail.com ) sau khi có kết quả cuộc thi./. 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- PGĐ Sở (Ô.Lập); 

- Các phòng GD&ĐT: 

- Lưu: VT, GDTrH. 
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Phùng Quốc Lập 
 

UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

 

Số:         /SGD&ĐT-GDTrH 
V/v triển khai Giải thưởng báo chí 

tuyên truyền về an toàn giao thông  

năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Thọ, ngày       tháng 7  năm 2020 

http://antoangiaothong.gov.vn/
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