Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa ban hành Kế hoạch số 479/KH-UBATGTQG ngày 22/10/2019 về
tổ chức Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2019”, nhằm nâng cao chất lượng
công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông trên báo in, báo điện tử; thông qua đó nâng cao nhận
thức và trách nhiệm của toàn thể nhân dân, các cấp chính quyền trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao
thông; đồng thời ghi nhận, cổ vũ, động viên các cơ quan báo chí, các nhà báo tham gia vào việc tuyên truyền
đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Theo Kế hoạch, tất cả công dân Việt Nam, cá nhân hoặc nhóm tác giả có các tác phẩm đã được đăng tải trên
các loại hình báo chí trong thời gian từ ngày 01/01/2019 đến 15/11/2019 được tham gia dự thi. Thể loại tác
phẩm dự thi bao gồm: Bài phản ánh, phóng sự, ghi chép, bình luận, phóng sự điều tra, bút ký báo chí thuộc
loại hình báo in và báo điện tử.

Nội dung các tác phẩm tham gia Giải thưởng tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tuyên truyền luật giao thông, vai
trò, trách nhiệm của các Bộ, ngành, UBND và các tổ chức CT-XH các cấp đối với công tác đảm bảo trật tự,
an toàn giao thông; phản ánh các hoạt động triển khai thực hiện chủ đề Năm An toàn giao thông 2019 “An
toàn giao thông cho hành khách và người đi mô-tô, xe máy”…

Thời gian tham gia Giải thưởng kể từ ngày công bố Kế hoạch đến 16h30 phút, ngày 15/11/2019. Các tác
phẩm tham dự Giải thưởng gửi về Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia: 80B Trần Hưng Đạo, quận Hoàn
Kiếm, thành phố Hà Nội; ngoài phong bì cần ghi rõ: Tham dự Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn
giao thông năm 2019”.

Ban Tổ chức sẽ trao 01 giải Đặc biệt, 02 giải Nhất, 05 giải Nhì, 10 giải Ba và 15 giải Khuyến khích kèm
theo Giấy Chứng nhận và tiền thưởng cho các cá nhân có tác phẩm xuất sắc. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng sẽ
trao 03 giải đồng hạng dành cho các tập thể có số lượng bài dự thi nhiều nhất, mỗi giải trị giá 05 triệu đồng.

Ủy ban ATGT Quốc gia theo địa chỉ: http://antoangiaothong.gov.vn.
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