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V/v tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi
“Chung tay vì an toàn giao thông” trên
mạng xã hội VCNet năm 2021

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 1448/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 14/4/2021 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi “Chung tay vì
an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo
đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở (sau đây gọi tắt
là các đơn vị) triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn để cán bộ quản lý, giáo viên và học
sinh tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông”
trên mạng xã hội VCNet năm 2021 do Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ
chức.
2. Đối tượng dự thi
- Mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước có tài khoản VCNet (trừ
thành viên trong Ban tổ chức, Ban Nội dung, Ban Thư ký Cuộc thi).
- Độ tuổi dự thi: Từ đủ 14 tuổi trở lên.
3. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên mạng xã hội VCNet
+ Mỗi tuần, Ban tổ chức Cuộc thi đưa ra 01 đề thi trắc nghiệm (gồm 10
câu hỏi) tập trung vào các nội dung kiến thức về an toàn giao thông; kỹ năng xử
lý tình huống; các hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông. Thí sinh
tham gia dự thi trực tuyến trên mạng xã hội VCNet.
+ Để đăng ký tài khoản, người dùng truy cập vào đường dẫn
http://vcnet.vn hoặc tải ứng dụng trên smartphone với cụm từ: VCNet. Truy cập
vào Web hoặc ứng dụng, người dùng chọn mục “Đăng ký”, nhập số điện thoại
và nhận mã kích hoạt. Điền các thông tin cá nhân, bao gồm: Tên, giới tính, ngày
sinh, mật khẩu là có thể tạo tài khoản một cách nhanh chóng.
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+ Người dùng đăng nhập tài khoản, truy cập vào banner của Cuộc thi để
tham gia thi.
4. Thời gian Cuộc thi: Từ 10h00 ngày 6/4/2021 đến 9h00 ngày 20/9/2021
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội
dung nêu trên./.
(Đính kèm Kế hoạch số 28-KH/BĐT ngày 01/4/2021 của Báo Điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam về việc tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm Chung tay vì an
toàn giao thông năm 2021)
Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT-để th/hiện);
- Bộ GDĐT (VBĐT-để b/cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (để b/cáo);
- Lãnh đạo Sở (VBĐT-để b/cáo);
- Website Sở;
- Lưu: VT, VP.
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