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V/v gửi tác phẩm dự thi Giải thưởng 

“Báo chí tuyên truyền về an toàn giao 

thông” năm 2021 

 

Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2021 

 
 

                       Kính gửi:  

 - Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh; 

- Ban An toàn giao thông các huyện, thành, thị. 
 

Thực hiện văn bản số 172/CV-UBATGTQG ngày 27/10/2021 của Ủy ban 

An toàn giao thông Quốc gia về việc gửi tác phẩm dự thi Giải thưởng “Báo chí 

tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2021”; Kế hoạch số 11/KH-BATGT 

ngày 28/01/2021 của Ban An toàn giao thông tỉnh về triển khai Giải thưởng Báo 

chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2021.  

Theo Kế hoạch triển khai, Lễ trao giải dự kiến tháng 12/2021; thời gian 

nộp tác phẩm dự giải thưởng gửi về Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông 

Quốc gia trước 16h30 ngày 15/11/2021. Để bảo đảm các nội dung và thời gian 

nộp tác phẩm dự thi; đồng thời ghi nhận, cổ vũ động viên các cá nhân, tổ chức, 

cơ quan báo chí, các nhà báo tham gia vào việc tuyên truyền bảo đảm trật tự, an 

toàn giao thông. Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị: 

1. Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn 

giao thông các huyện, thành, thị: Tuyên truyền, vận động, khuyến khích các cá 

nhân, tổ chức, các phóng viên, cộng tác viên gửi tác phẩm tham gia giải thưởng 

về Ban tổ chức trước thời gian quy định. 

 2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo 

Phú Thọ giao bộ phận chuyên môn, động viên các phóng viên, cộng tác viên gửi 

tác phẩm dự thi Giải thưởng. 

Nội dung Kế hoạch số 22/KH-UBATGTQG ngày 14/01/2021; Quyết định 

số 19/QĐ-UBATGTQG ngày 11/01/2021 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc 

gia về việc ban hành Kế hoạch và Thể lệ Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về 

an toàn giao thông năm 2021” (gửi kèm)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBATGQG (để b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GTVT 

Trần Hoài Giang 
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