
UBND TỈNH LAI CHÂU 

BAN AN TOÀN GIAO THÔNG 
 
        

         Số:        /BATGT - VP 
 

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch 

 tổ chức giải thưởng báo chí tuyên truyền 

về an toàn giao thông năm 2022 trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - hạnh phúc 
        

            Lai Châu, ngày 25 tháng 5 năm 2022 

 
 

                              Kính gửi:        

                                                - Các thành viên Ban ATGT tỉnh; 

                                                - Ban ATGT các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Văn bản số 1689/UBND-KTN ngày 24/5/2022 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức giải thưởng báo chí tuyên 

truyền về an toàn giao thông năm 2022; 

Thực hiện Kế hoạch số 204/KH-UBATGTQG ngày 19 tháng 5 năm 2022 của 

Ủy Ban ATGT Quốc gia về triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức giải thưởng báo 

chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2022. 

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật giao thông, thu hút đông đảo các tổ 

chức, cá nhân tham gia nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 204/KH-

UBATGTQG ngày 19/5/2022 của Ủy Ban ATGT Quốc gia trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu. Ban ATGT tỉnh Lai Châu đề nghị các thành viên Ban ATGT tỉnh; Ban 

ATGT các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị thực hiện 

những nội dung sau:    

- Tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ 

quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn về Kế hoạch của Ban Tổ chức. 

- Báo Lai Châu, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh dành thời lượng, tăng 

cường phát sóng, tin bài về triển khai, thực hiện Kế hoạch vào những giờ cao điểm 

của đài; đồng thời đôn đốc các phóng viên, cộng tác viên tham gia viết bài, lựa 

chọn, gửi bài dự thi về Ban Tổ chức. 

Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày Ủy Ban ATGT Quốc gia công bố 

Kế hoạch tổ chức Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 

2022” đến 16h30 phút ngày 30 tháng 10 năm 2022. 

Địa chỉ nhận bài dự thi: Văn phòng Ủy Ban An toàn giao thông quốc gia, 

80B Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.  



Ghi chú: (Chi tiết về cuộc thi Ban ATGT tỉnh Lai Châu gửi kèm theo Kế hoạch 

số 204/KH-UBATGTQG ngày 19/5/2022 của Ủy Ban ATGT Quốc gia tổ chức Giải 

thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2022). 

Trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận:                                                                             
- Như kính gửi; (t/h)                                              
- Ủy Ban ATGT Quốc gia; 

- UBND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban             (b/c) 

Ban ATGT tỉnh; 

- Các phó Trưởng ban Ban ATGT tỉnh; 

- Lưu VT- VP. 

 

TL. TRƯỞNG BAN 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Nguyễn Minh Dũng 
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