
TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

BAN TUYÊN GIÁO 
     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                    * 

Số 1121- CV/BTGTU 
     Tuyên truyền, tham gia, hưởng ứng  

  Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao     

             thông”năm 2022 

   Bình Thuận, ngày 08  tháng 11 năm 2022 

 Kính gửi:  

   

 - Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. 

- Các sở, ban, ngành tỉnh, 

 - Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện, thị,  

  thành ủy, đảng ủy trực thuộc. 

  

Nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao 

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

thông cho mọi người dân; qua đó góp phần xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia 

giao thông. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn 

Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam tổ chức Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022. 

Để tạo sức lan tỏa sâu rộng trên địa bàn tỉnh, góp phần thành công, hiệu quả 

của Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao  thông” năm 2022; Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy đề nghị: 

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Ban tuyên 

giáo (tuyên huấn) các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo triển khai 

tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân 

đơn vị, địa phương tích cực tham gia Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” 

năm 2022. 

- Sở Thông tin - Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền 

thông, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các sở, ngành, đoàn thể địa 

phương đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu Cuộc thi; treo banner và dẫn đường link 

tới Cuộc thi trên Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.  

- Mọi thông tin liên quan đến Cuộc thi, bao gồm Thể lệ Cuộc thi được đăng 

tải trên Website chính thức của Cuộc thi tại địa chỉ: atgt.dangcongsan.vn 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị quan tâm chỉ 

đạo triển khai thực hiện. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:  
- Ban Tuyên giáo Trung ương  (báo cáo), 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo), 

- Như kính gửi, 

- Lãnh đạo Ban (M), 

- Phòng TT-TT (M), 

- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đ.Tiến 

K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

Nguyễn Ngọc Hòa 

 

https://atgt/
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