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Số 84-CV/BTGĐUK 
Đề nghị tuyên truyền Cuộc thi “Chung tay  

vì an toàn giao thông” năm 2022 

 

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

  Đà Nẵng, ngày 09 tháng 11 năm 2022 

 

Kính gửi:  - Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 

   - Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Khối. 

 

Thực hiện Công văn số 1304-HD/BTGTU ngày 03/11/2022 của Ban Tuyên 

giáo Thành ủy Đà Nẵng về đề nghị tuyên truyền Cuộc thi “Chung tay vì an toàn 

giao thông” năm 2022 do 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; 

Để Cuộc thi đạt kết quả thiết thực, có sức lan tỏa rộng rãi, Ban Tuyên giáo 

Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố đề nghị cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực 

thuộc, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Khối đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

dưới nhiều hình thức phong phú, thiết thực đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, người lao động, hội viên, đoàn viên tại cơ quan, đơn vị mình tích cực hưởng 

ứng, tham gia Cuộc thi; đồng thời, tổ chức giới thiệu Cuộc thi, treo banner và dẫn 

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

(atgt.dangcongsan.vn). 

Nhận được Công văn này, đề nghị cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 

Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Khối quan tâm triển khai thực hiện. 

Trân trọng!                          

  

Nơi nhận: 
- Như kính gửi,       
- Lưu BTG. 

 
                   

 
(Thông tin về Cuộc thi đề nghị các đơn vị liên hệ Ban tổ chức Cuộc thi- đ/c Phạm Đức Thái, 

Ủy viên Ban Biên tập Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Trưởng Ban tổ chức Cuộc 

thi, SĐT: 0983.261.269) 
 


		2022-11-09T16:40:37+0700
	Việt Nam
	BAN TUYÊN GIÁO<bantuyengiaoduk@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




