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   UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Số:        /SGDĐT–GDTrH                        Bình Phước, ngày     tháng    năm 2020 
 V/v tuyên truyền phổ biến, vận động  
học sinh tham gia cuộc thi sáng tác khẩu  

hiệu năm học 2019 – 2020, Chương trình  

   “Doraemon với an toàn giao thông”  
                  

                            

  Kính gửi:  

   - Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;  

    - Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT. 

 

Thực hiện Công văn số 16/CAT-PC08 ngày 10/01/2020 của Công an tỉnh 

Bình Phước về việc phối hợp tuyên truyền phổ biến, vận động học sinh tham gia 

cuộc thi sáng tác khẩu hiệu năm học 2019 – 2020, Chương trình “Doraemon với an 

toàn giao thông”, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

các đơn vị trực thuộc thực hiện tuyên truyền, phổ biến và vận động học sinh tham 

gia cuộc thi với thể lệ như sau: 

1. Điều kiện và chủ đề  

Là người Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú trên lãnh thổ Việt Nam, 

được chia thành 02 nhóm: 

- Nhóm đối tượng từ 06 đến 10 tuổi. Chủ để: “Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên 

mô tô, xe máy”. Nếu bạn không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, sẽ rất nguy hiểm 

trong trường hợp xảy ra tai nạn. Hãy nghĩ về một khẩu hiệu sẽ làm tăng số lượng 

người đội mũ bảo hiểm. 

- Nhóm đối tượng từ 11 tuổi trở lên. Chủ đề: “Hãy đội mũ bảo hiểm cho 

mình và cho người khác”. Hãy nghĩ về một khẩu hiệu sẽ làm tăng số lượng người 

đội mũ bảo hiểm cho con em họ, không chỉ những người lái xe. 

2. Nội dung 

Với chủ đề “Đội mũ bảo hiểm”, nội dung khẩu hiệu năm học 2019 – 2020 

cần tập trung tuyên truyền, nâng cao văn hóa, ý thức tự giác của người tham gia 

giao thông trong việc chấp hành đội mũ bảo hiểm không phải để tuân thủ luật giao 

thông một cách đối phó, mà là việc cần làm để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của 

chính bản thân mình và những người thân. Hãy lựa chọn những chiếc mũ bảo hiểm 

chất lượng, đội đúng quy cách để phát huy tối đa tác dụng bảo vệ phần đầu khi có 

sự cố giao thông xảy ra. 

3. Yêu cầu 
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- Khẩu hiệu được viết bằng tiếng Việt, là sáng tác mới, chưa được công bố 

và sử dụng dưới bất cứ hình thức nào. Khẩu hiệu phải cô đọng, giàu ý nghĩa, dễ 

nhớ, dễ hiểu có ý nghĩa trong việc tác động đến ý thức của người tham gia giao 

thông trong việc nâng cao ý thức tự giác đội mũ bảo hiểm. 

- Độ dài khẩu hiệu từ 6 đến 20 từ. 

- Một cá nhân có thể tham gia dự thi nhiều khẩu hiệu. 

- Người dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền khẩu hiệu của mình. 

Quyền tác giả của các tác phẩm đạt giải thuộc về đơn vị tổ chức. Ban Tổ chức 

không gửi trả lại các tác phẩm đã nộp. 

- Thông tin cá nhân của người dự thi được Ban Tổ chức quản lý và sử dụng 

trong trường hợp cần thiết để xét chọn và trao giải. 

4. Hình thức nhận bài thi 

Người dự thi gửi nội dung khẩu hiệu tham gia dự thi, kèm thông tin cá nhân, 

địa chỉ, số điện thoại liên hệ bằng các hình thức sau: 

- Truy cập và làm theo hướng dẫn tại Website của Chương trình “Doraemon 

với ATGT”: http://www.antoangiaothong.com.vn hoặc Website của Cục Cảnh sát 

giao thông: http://www.csgt.vn 

- Gửi trực tiếp qua bưu điện: Cắt phiếu dự thi trên tờ rơi hoặc viết (đánh 

máy) theo mẫu và gửi tới: Văn phòng liên lạc Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu 

“Doraemon với ATGT”, Công ty Bảo hiểm UIC, tầng 9, tòa nhà Tung Sing, số 2 

Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm đối với các tác phẩm gửi tham gia 

không đúng thời gian quy định (căn cứ theo dấu bưu điện) và những thất lạc trong 

quá trình tác giả gửi tác phẩm tham gia dự thi. 

5. Thời gian thực hiện 

- Tổ chức họp báo phát động cuộc thi: Ngày 09/01/2020. 

- Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày 09/01/2020 đến hết ngày 16/3/2020. 

- Tổng hợp tác phẩm, chấm thi: Tháng 4/2020. 

- Công bố kết quả và tổ chức trao giải: Dự kiến Tháng 5/2020. 

6. Giải thưởng 

- Có 20 giải thưởng dành cho 20 câu khẩu hiệu xuất sắc được Ban giám khảo 

lựa chọn. Mỗi nhóm có 10 giải thưởng, trong đó 09 giải thưởng với số tiền thưởng 

là 1.000.000 đồng (tương đương khoảng 50 đô la Mỹ) và 01 giải xuất sắc nhất của 

nhóm với giải thưởng là 2.000.000 đồng (tương đương 100 đô la Mỹ) cùng nhiều 

quà tặng của nhà tài trợ. 

http://www.antoangiaothong.com.vn/
http://www.csgt.vn/
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- Từ 02 khẩu hiệu xuất sắc nhất của mỗi nhóm, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 01 

khẩu hiệu đạt giải Đặc biệt để in áp phích tuyên truyền an toàn giao thông năm học 

2019 – 2020, Giải thưởng cho khẩu hiệu xuất sắc nhất là cặp vé bay khứ hồi Việt 

Nam – Nhật Bản do hãng hàng không Nhật Bản JAL trao tặng và Vé tàu điện của 

Tokyo Metro dành cho 02 người trong 03 ngày. 

Nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động 

các em học sinh tham gia cuộc thi, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực 

hiện tốt các nội dung trên./. 
 

Nơi nhận:                                                                       GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu VT, GDTrH. 
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