
 

 

Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 353-KH/TĐTN-BPT ngày 08/6/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc “Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về An toàn 

giao thông năm 2021”; 

Nhằm giúp cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức và 

ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật trong tham gia giao thông, xây dựng 

văn hóa giao thông an toàn, bền vững góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông 

trong thời gian tới, đồng thời đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong 

đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Đoàn, 

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về An toàn 

giao thông năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng tham gia:  

- Cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên ở các cơ sở Đoàn, Hội 

trong tỉnh. 

- Cán bộ, công nhân, viên chức lao động, học sinh, sinh viên, người dân 

đang học tập, làm việc trong và ngoài tỉnh. 

2. Nội dung thi: 

Những kiến thức liên quan đến An toàn giao thông qua Luật Giao thông 

đường bộ năm 2008 và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ và đường sắt; kỹ năng xử lý các tình huống; các hành vi ứng xử văn 

hóa khi tham gia giao thông. 

3. Hình thức, thời gian tham gia cuộc thi: 

3.1. Hình thức thi: 

* Bước 1: 

- Thí sinh tham dự thi bằng cách: Truy cập vào Cổng Thông tin điện tử Tỉnh 

Đoàn An Giang (http://tinhdoanangiang.vn) đăng nhập trực tiếp vào chuyên trang: 

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn Giao thông năm 2021”.  

- Đăng nhập vào paner có nội dung: “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về An 

toàn Giao thông năm 2021”.  

* Bước 2: 

- Thí sinh dự thi khai báo thông tin cá nhân bằng cách điền vào các ô bắt 

buộc theo yêu cầu, cụ thể: 

+ Họ và tên. 
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+ Số điện thoại. 

+ Tên Chi đoàn, Đoàn cơ sở/cơ quan đơn vị đang sinh hoạt, công tác. 

+ Địa chỉ liên hệ; email cá nhân. 

+ Chọn tên 01/18 đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn An Giang theo gợi ý (để 

tính chỉ tiêu thi đua tập thể), đồng thời có mục lựa chọn cho thí sinh ngoài tỉnh. 

- Sau khi hoàn thành các thao tác khai báo thông tin đầy đủ, thí sinh click 

vào Menu “Bắt đầu thi” để tiến hành bước vào phần dự thi của mình. 

* Bước 03: 

- Thí sinh gia dự thi bằng cách trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu có 

04 đáp án gợi ý (sắp xếp theo ký tự: A, B, C, D) để thí sinh lựa chọn 01 đáp án 

đúng. 

- Sau khi hoàn thành, thí sinh click vào Menu “Nộp bài” để kết thúc phần 

thi của mình. 

- Thời gian để mỗi thí sinh dự thi tối đa là 20 phút (tính từ khi thí sinh 

click vào Menu “Bắt đầu dự thi” đến khi click vào Menu “Nộp bài” để kết thúc 

phần thi).  

- Sau 20 phút mà thí sinh chưa hoàn thành phần thi của mình (chưa click 

vào Menu “Nộp bài” để kết thúc phần thi) thì phần mềm tự động cập nhật kết 

quả dự thi của thí sinh đó. 

3.2. Thời gian tham gia dự thi: 

- Thời gian mở cổng thi trực tuyến: ngày 05/7/2021. 

- Thời gian đóng cổng thi trực tuyến: ngày 25/7/2021. 

- Thời gian tổng kết, trao giải: dự kiến tháng 8/2021. 

4. Cơ cấu giải thưởng: 

4.1. Giải thưởng tuần: 

Hàng tuần, căn cứ vào kết quả cuộc thi, Ban Tổ chức trao thưởng cho thí 

sinh đạt thành tích xuất sắc nhất (gồm giấy chứng nhận và tiền thưởng), theo cơ 

cấu giải thưởng mỗi tuần, cụ thể: 

- 01 giải Nhất, mỗi giải trị giá    500.000đ 

- 01 giải Nhì, mỗi giải trị giá    400.000đ 

- 01 giải Ba, mỗi giải trị giá    300.000đ 

- 02 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 200.000đ 

4.2. Giải thưởng chung cuộc: 

Căn cứ vào kết quả cuộc thi, Ban Tổ chức trao thưởng cho các thí sinh đạt 

thành tích xuất sắc nhất trong quá trình dự thi (gồm Bằng khen của Ban Tổ chức, 

tiền thưởng, quà) theo cơ cấu giải thưởng, cụ thể như sau: 

+ 01 giải Nhất, trị giá     1.200.000đ 

+ 01 giải Nhì, trị giá     1.000.000đ 

+ 01 giải Ba, trị giá        800.000đ 
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4.3. Giải tập thể: 

Căn cứ vào kết quả thi của các thí sinh tính tổng trên 03 tuần thi, Ban Tổ 

chức sẽ chọn và trao giải thưởng tập thể cho 05 tập thể có số lượng thí sinh tham 

gia cuộc thi nhiều nhất và có nhiều thí sinh đạt kết quả cao nhất, mỗi phần 

thưởng gồm 01 bộ pano tuyên truyền các biển báo về giao thông, trị giá mỗi bộ 

là 6.000.000 đồng. 

* Lưu ý: Điều kiện để xét và trao giải tập thể là đơn vị phải đảm bảo ít 

nhất 20% thí sinh dự thi/tổng số đoàn viên của đơn vị tham gia thi.  

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành 

Đoàn và Đoàn trực thuộc:  

- Triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần công văn này. Đồng 

thời, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về cuộc thi trên các phương tiện thông tin, 

truyền thông... thuộc hệ thống Đoàn, Hội của đơn vị.  

- Đăng thể lệ cuộc thi trên hệ thống bản tin và trang thông tin của Đoàn. 

Riêng đối với các đơn vị huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc có website, 

đặt paner của cuộc thi (có kèm đường link về cuộc thi) tại các trang thông tin 

điện tử, website của Đoàn đến khi kết thúc cuộc thi.  

- Phân công cán bộ thường xuyên theo dõi, kiểm tra số lượng và kết quả 

thi hàng tuần của đơn vị; qua đó kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở Đoàn phát 

động Đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia dự thi.  

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị 

chủ động liên hệ trực tiếp với đồng chí Huỳnh Ngọc Thiên Kim - cán bộ Ban 

Phong trào Tỉnh Đoàn (Điện thoại: 0966.777.742)./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư TW Đoàn; 

- Văn phòng I, II, Ban ĐKTHTN TW Đoàn; 

- Văn phòng, Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh; 

- Ban An toàn Giao thông tỉnh; 

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; 

- Thường trực, các Ban chuyên môn Tỉnh Đoàn; 

- Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; 

- BBT Cổng TTĐT Tỉnh Đoàn; 
- Lưu VP, Ban PT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Phan Duy Bằng 
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