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Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2021

V/v tham gia Liên hoan phim toàn quốc
về an toàn giao thông năm 2021

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo1;
- Các đại học, học viện, trường đại học;
- Các trường cao đẳng sư phạm.

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBATGTQG ngày 16/6/2021 của Ủy ban
An toàn giao thông Quốc gia về việc tổ chức Liên hoan phim toàn quốc về an
toàn giao thông (ATGT) năm 2021, với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả
thực thi pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, Bộ Giáo dục và Đào tạo
đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo; các Đại học, Học viện, Trường Đại học, Cao
đẳng sư phạm thông báo rộng rãi đến toàn thể cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh,
sinh viên biết, tham gia liên hoan phim. Nội cụ thể như sau:
1. Đơn vị tổ chức
- Đơn vị chủ trì: Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
- Đơn vị phối họp thực hiện: Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an;
- Đơn vị đồng hành: Công ty Ô tô Toyota Việt Nam.
2. Thời gian
- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 30/6 đến ngày 10/ 9/2021.
- Lễ tổng kết trao giải diễn ra trong tháng 10/2021.
3. Nội dung
Các tác phẩm dự thi phải gắn với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả
thực thi pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, tập trung các nội dung
chủ yếu: Nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động
thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự ATGT; nâng cao nhận thức và ý
thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn
hóa giao thông trong cộng đồng; thực trạng về quản lý lái xe và trách nhiệm của
doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong việc kiểm soát đội ngũ lái xe; thực trạng
chấp hành pháp luật về trật tự ATGT của người điều khiển phưong tiện; vấn đề
mất an toàn gia thông, tai nạn giao thông do người lái xe sử dụng rượu bia; sử
dụng điện thoại và không thắt dây an toàn; những nguy cơ, hệ lụy, tác động tiêu
cực đến xã hội từ những vụ tai nạn giao thông thảm khốc; những giải pháp nhằm
nâng cao ý thức, trách nhiệm của người điều khiển phương tiện...
4. Hồ sơ dự thi và thể lệ Liên hoan phim của Ủy ban ATGT Quốc gia:
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Đối với tỉnh Bạc Liêu: Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu.
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Nội dung cụ thể gửi kèm theo công văn này.
5. Nhận hồ sơ và tác phẩm dự thi
Các tác giả dự thi gửi đơn đăng ký tham gia thi và tác phẩm dự thi qua
đường bưu chính hoặc trực tiếp tới: Văn phòng ủy ban An toàn giao thông Quốc
gia, số 80B Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; ĐT: 0903484843;
Email: ntsc.vn@gmail.com.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền để
các cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh, sinh viên biết tham gia; bảo đảm các hoạt
động không ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục của nhà trường và phát huy được
sự sáng tạo, chủ động của học sinh, sinh viên.
Trân trọng!
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Ngô Thị Minh (để b/c);
- UBATGTQG (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.
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