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QUYẾT ĐỊNH 

V/v ban hành Thể lệ Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022 

  ----------------------- 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA 

 

Căn cứ Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg ngày 22 tháng 06 năm 2017 của 

Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông 

Quốc gia và Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 1317/QĐ-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện 

thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020-2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 36/KH-UBATGTQG ngày 10 tháng 01 năm 2022 về 

Năm An toàn giao thông 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn 

gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” với tinh thần “Vì sức khỏe, sinh mạng 

của người tham gia giao thông”; 

Căn cứ Kế hoạch số 312/KH-UBATGTQG ngày 22 tháng 9 năm 2022 về Tổ 

chức Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022;  

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ Cuộc thi “Chung tay vì 

an toàn giao thông” năm 2022. 

Điều 2. Giao cho Ban Tổ chức Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” 

năm 2022 hướng dẫn và thực hiện Thể lệ này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân tham gia giải 

thưởng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Phó Thủ tướng TT - CT UBATGTQG (để b/c); 
- Đ/c Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư TW Đảng,        

Trưởng Ban Tuyên giáo TW (để b/c); 
- BT Bộ GTVT - Phó CT TT UBATGTQG (để b/c);             

- Thứ trưởng BCA - Phó CT UBATGTQG;                     

- Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam;                                              

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;                                                                

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;                                            

- Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới;                                                       

- Công ty ô tô Toyota Việt Nam;                                                                

- Ban ATGT tỉnh, thành phố trực thuộc TW;                                          

- Lưu VT, tth (1b), btkt (1b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

                     

 

 

 

Khuất Việt Hùng  
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THỂ LỆ 

Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-UBATGTQG, ngày 03 tháng 10 năm 

2022 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia) 

----- 

1. Mục đích 

Cuộc thi nhằm tăng cường công tác 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; góp phần xây dựng văn hóa ứng xử khi tham 

gia giao thông. 

2. Các quy định chung 

2.1. Đối tượng dự thi  

Công dân Việt Nam; người nước ngoài hiện đang cư trú tại lãnh thổ Việt 

Nam, độ tuổi từ đủ 14 tuổi trở lên tính đến thời điểm làm bài thi đều có quyền dự 

thi.  

Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Nội dung, Ban Thư ký Cuộc thi; cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và 

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam không được dự thi. 

 2.2. Nội dung thi  

Chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trật tự an toàn 

giao thông; kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống để tham gia giao thông an 

toàn; các hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông; các quy định pháp luật 

về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. 

2.3. Hình thức thi 

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần trên 

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet và các báo/tạp chí điện 

tử, trang/cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương dẫn đường 

link liên kết với Cuộc thi. Đường link Cuộc thi: atgt.dangcongsan.vn. 

2.4. Thời gian thi 

Cuộc thi dự kiến diễn ra trong thời gian 8 tuần từ tháng 10/2022 đến tháng 

12/2022. 

3. Cách thức tham gia 

- Cách 1: Truy cập vào phần mềm Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao 

thông” tại địa chỉ atgt.dangcongsan.vn; sau đó bấm vào ô “Tham gia thi”, điền 

thông tin người tham gia và trả lời các câu hỏi. 
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- Cách 2: Truy cập vào phần mềm Cuộc thi từ banner Cuộc thi “Chung tay 

vì an toàn giao thông” trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt 

Nam (dangcongsan.vn), mạng xã hội VCNet (vcnet.vn) hoặc các báo/tạp chí điện 

tử, trang/cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương dẫn đường 

link liên kết với Cuộc thi; sau đó bấm vào ô “Tham gia thi”, điền thông tin người 

tham gia và trả lời các câu hỏi.   

Mỗi tuần, Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra 05 câu hỏi thi với các phương án trả 

lời có sẵn, trong đó có phương án đúng. Người dự thi lựa chọn phương án đúng, 

sau đó điền vào ô "Dự đoán số người trả lời đúng”, nhập thông tin định danh cá 

nhân, nhập mã xác thực và bấm vào ô "Gửi bài thi".  

Người dự thi cần cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin định danh cá nhân, 

số điện thoại, địa chỉ lên hệ thống Cuộc thi để Ban Tổ chức liên hệ khi đoạt giải. 

Trong một tuần thi, các bài thi được xếp hạng theo các tiêu chí với thứ tự 

như sau: 

- Thứ nhất: Bài thi có nhiều câu trả lời đúng hơn. 

- Thứ hai: Bài thi dự đoán chính xác hoặc gần đúng số người trả lời đúng 

hơn. 

- Thứ ba: Bài thi có thời gian gửi sớm hơn (thời gian gửi bài thi là thời điểm 

phần mềm chấm thi nhận được bài thi trong khoảng thời gian thi trắc nghiệm của 

tuần thi). 

Ban Tổ chức không hạn chế số lần tham gia của người dự thi, tuy nhiên chỉ 

lấy 01 kết quả tốt nhất (bài thi có số câu trả lời đúng nhiều nhất, dự đoán chính xác 

hoặc dự đoán gần đúng số người trả lời đúng nhất và thời gian gửi bài thi sớm 

nhất) để tham gia xếp hạng. 

Người dự thi có bài thi xếp hạng 1 được trao giải Nhất; hai người dự thi có 

bài thi xếp hạng 2 và 3 được trao giải Nhì; ba người dự thi có bài thi xếp hạng 4, 5 

và 6 được trao giải Ba. 

Thời gian thi trắc nghiệm hằng tuần: Bắt đầu từ 10h00 ngày thứ Hai hằng 

tuần, kết thúc vào 9h00 ngày thứ Hai của tuần tiếp theo. 

Trong quá trình tham gia Cuộc thi, nếu có vướng mắc, các địa phương, đơn 

vị và người dự thi liên hệ với Ban Tổ chức qua các số điện thoại: 080.48159 - 

0867.062968, email: atgt@dangcongsan.vn, hoặc mục Liên hệ trên website của 

Cuộc thi tại địa chỉ atgt.dangcongsan.vn để được giải đáp. 

4. Giải thưởng 

Mỗi tuần thi có các giải thưởng như sau: 

- 01 giải Nhất: Trị giá 2.000.000 đồng 

- 02 giải Nhì: Mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng 
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- 03 giải Ba: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng 

5. Công bố kết quả và trao thưởng 

5.1. Công bố giải thưởng cuộc thi tuần 

Các giải thưởng được công bố ngay sau khi có kết quả cuộc thi tuần (chậm 

nhất là 14 giờ ngày thứ Hai hàng tuần) trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, 

mạng xã hội VCNet và các phương tiện thông tin đại chúng. 

5.2. Trao thưởng 

- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia - Cơ quan chủ trì Cuộc thi tặng Giấy 

chứng nhận giải thưởng cho các cá nhân đoạt giải Nhất, Nhì, Ba các tuần thi. 

- Hàng tuần, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Cơ quan thường trực 

Cuộc thi gửi Giấy chứng nhận giải thưởng cho những người đoạt giải qua đường bưu 

điện; đồng thời gửi tiền giải thưởng qua đường bưu điện hoặc qua tài khoản cá nhân 

của người đoạt giải. 

- Người trúng giải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về 

tài khoản ngân hàng, số điện thoại, địa chỉ liên hệ để Ban Tổ chức Cuộc thi chuyển 

tiền thưởng qua đường bưu điện hoặc qua tài khoản cá nhân. 

Ban Tổ chức Cuộc thi cũng dự kiến sẽ khen thưởng các tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, triển khai Cuộc thi và những địa 

phương, đơn vị có số người dự thi cao nhất, có nhiều người đoạt giải. 

6. Các quy định khác 

Người dự thi phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân trùng khớp 

với giấy tờ tùy thân và số điện thoại cá nhân lên hệ thống Cuộc thi để Ban Tổ chức 

liên hệ, xác minh và trao giải thưởng. Trong trường hợp Ban Tổ chức không liên 

lạc được với người đoạt giải theo số điện thoại cá nhân đã cung cấp lên hệ thống 

Cuộc thi hoặc không xác minh được người đoạt giải, giải thưởng sẽ bị huỷ bỏ trong 

vòng 7 ngày sau khi kết thúc tuần thi cuối cùng. 

Nghiêm cấm việc người dự thi nhờ người khác thi hộ, sử dụng thông tin của 

người khác để tham gia thi hoặc xâm nhập trái phép vào hệ thống Cuộc thi; nếu bị 

phát hiện, người dự thi sẽ bị hủy kết quả thi. 

Người dự thi có thể làm bài thi vào bất cứ thời gian nào trong khung giờ Ban 

Tổ chức thông báo. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm đối với lỗi kết nối do 

đường truyền mạng hoặc lỗi do thiết bị của người dự thi. 

Trong thời gian diễn ra Cuộc thi, nếu có những vấn đề phát sinh ngoài quy định 

của Thể lệ này, Ban Tổ chức sẽ xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực 

tế./. 

 

 


