
UY BAN AN TOAN 
GIAO THÔNG QUOC GIA 

So: 312/KH-UBATGTQG 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Doe 1p - Tir do -  Hrnh phñc 

Ha Nói, ngày 22 tháng 9 nám 2022 

KE HOACH 
To chu'c Cuc thi "C hung tay vi an toàn giao thông" nàm 2022 

Thrc hin K hoach s 36/KH-UBATGTQG ngày 10 tháng 01 11am 2022 
cüa Uy ban An toàn giao thông (ATGT) Quc gia v Näm an toàn giao thông 
2022; tip ni thành cong cüa Cuc thi "Chung tay vi an toàn giao thông" trong 
hai nàm 2020 và 2021; nhm tip tc dy manh  tuyên truyn ph biên pháp luât 
và nâng cao nhn thüc cüa ngithi dan v trt tr an toàn giao thông, Uy ban 
ATGT Quôc gia phi hçp vi Báo din tir Dáng Cong san Vit Nam - Ban 
Tuyên giáo Trung rnYng, Bô Giáo diic và Dào tao,  Tong Lien doàn Lao dng 
Viêt Nam, Qu9 Bào him xe Co gii - Hip hi báo hiêm Vit Nam và Cong ty ô 
to Toyota Vit Nam t chirc Cuc thi "Chung tay vi an toàn giao thông" nàm 
2022. 

L MUC IMCH, YEU CAU 

1. Muc dIch 

- Thông qua Cuc thi nh.m tang cuêmg cong tác tuyên truyn, phô biên 
pháp 1ut v trt tr an toàn giao thông; nâng cao kin th(rc vã thirc chip hành 
pháp 1ut v trt tr an toàn giao thông, quy djnh v bão him bt buc trách 
nhim dan sir cUa chü xe co giâi cho mci ngithi dan, nht là th h tré, cong 
nhân, ngiRii lao dông. 

- Gop ph.n xây dmg van hóa üng xü khi tham gia giao thông, trang bj 
cho ngui dan kin thrc và k náng diu khin phu'ang tin giao thông an toàn. 

2. Yêu cãu 

- Vic t chirc Cuc thi phãi bão dam thi& thrc, hiu qua, khách quan, tit 
kiêm. 

- Thông tin v Cuc thi dirçic lan tOa rtng rãi trên các phucrng tin thông 
tin dai  chüng d dông dâo can b, dáng viên, nhân dan, nh.t là th h tré, cong 
nhân, ngithi lao dng tIch crc tham gia dir thi. 

II. TH€fl GIAN, NO! DUNG, H!NH THU'C, DO! TUNG D THI 

1. Tho'i gian thi: Dir kin trong 10 tuAn tr tháng 9/2022 dn tháng 
11/2022. 
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2. Ni dung thi: Tim hiu chü tnrong cüa Dãng, chinh sách, pháp lut cUa 
Nhà nuóc v tr.t tir an toàn giao thông; kin thüc, k näng xir l' các tInh hung 
d tham gia giao thông an toàn; các hành vi ing xCr van hóa khi tham gia giao 
thông; các quy djnh pháp 1ut v bão him bt buc trách nhim dan sir cUa chU 
xe Ca gith. 

3. Hlnh thu'c thi: Thi trAc nghim hang tun trên Báo din tir Bang Cong 
san Viêt Nam, mang xä hôi VCNet và các báo/tp chI din t1r, trang/công thông 
tin din t1r ciia các ca quan, dan vj, dja phuang dn dithng link lien kt vói Cuc 
thi. Dring link Cuôc thi: atgt.dangcongsan.vn. 

(Ni dung chi tkt nêu trong The lé Cu5c thi). 

4. Di ttrçrng dir thi 

Cong dan Vit Nam và ngtthi nrnvc ngoài hin dang cu tni tai  Vit Nam, 
d tuM tir dü 14 tui trâ len tInh dn thth dim tham gia thi dêu có quyên d1r thi. 

Các thành viên Ban T chUc, Ban Ni dung, Ban Thu k Cuc thi; can 
b, cong chirc, viên chic, ngithi lao dng cüa Uy ban An toàn giao thông Quc 
gia và Báo din tr Bang Cong  san Vit Nam khOng thrqc dr thi. 

III. Cd CAU GIAI THIXcJNG HANG TUAN 

- 01 giãi Nht: Trj giá 2.000.000 dông 

-02 giãi NhI: Mi giãi trj giá 1.500.000 dng 

-03 giãi Ba: Mi giãi trj giá 1.000.000 dông 

IV. TO CHIC THIIC HIN 

1. Uy ban An toàn giao thông Quôc gia 

- Là ca quan chü tn Cuc thi, Co trách nhim phi hçip vth Báo din ti:r Bang 
Ctng san Vit Nam, Bô Giáo diic và Dào tao,  Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam 
xây drng, ban hành các van bàn lien quan dn Cuc thi và t chüc L phát dng, L 
tng kt Cuc thi. 

- Phân cong can b phi hcip vth Báo din tr Dãng Cong san Vit Nam, 
Bô Giáo diic và Dào tao,  Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam chuãn bj ni dung 
câu hOi và dáp an các tun thi. 

- Thông báo tth các ca quan thành viên Uy ban An toàn giao thông Qutc 
gia và Ban An toàn giao thông các tinh, thành ph tr1rc thuc Trung uong, 
nghj tuyen truyn, van  dng can b, nhãn dan tIch circ tham gia Cuc thi. 

- Theo sat tiên trjnh Cuôc thi và chU tn xir l các v.n d phát sinh lien 
quan. 
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2. Báo din tu Bang Cng san Vit Nam 

- Là co quan ththng trirc Cuc thi, có trách nhim phM hcp vi Uy ban An 
toàn giao thông Qu6c gia, Bô Giáo dic và Dào tto, Tng Lien doàn Lao dng 
Vit Nam xây dirng, ban hành các van bàn thành 1p Ban T( chUc, Ban Ni dung, 
Ban Thu k Cuôc thi. 

- Chu.n bj ni dung, tâi 1iu và các diu kin phtuc vi Cuc thi (K hoach to 
chrc Cuôc thi, The lé Cuôc thi, Thông cáo báo chI, Câu höi và dáp an); phôi hçip vó'i 
d& tác k9 thut xay dung, quãn 1' và vn hành phn mm Cuôc thi. 

- Giü vai trô du miii trong cong tác tuyên truyn Cuc thi trên Báo din tc 
Bang Cong  san Vit Nam, mang xã hi VCNet và các cu quan báo chI. 

- Phôi hçp vri Uy ban An toàn giao thông Quc gia, B Giáo diuc và Dào 
tao, Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam to chirc L phát dng, L tng kt 
Cuc thi. 

- Theo sat tin trInh Cuc thi, ph6i hcp xir 1 hoc kin nghj xi:r i các vAn 
d phát sinh lien quan. 

3. Bô Giáo duc và Dão tao 

- Xây drng và ban hành van bàn chi dao  các Sâ Giáo diic và Dào tao,  các 
nba trung, ca si giáo dic và dào tao  trong Ca ntthc tham gia Cuc thi; khuyên 
khIch, tao  diu kin d dông dão hgc sinh, sinh viên, nhà giáo, can b quàn 1 
giáo diuc tIch crc tham gia Cuc thi. 

- Phân cong can b phM hcip vài Báo din tr Bang Cong san Vit Nam, 
Uy ban An toàn giao thông Quc gia, Tng Lien doàn Lao dtng Vit Nam 
chuAn bj ni dung câu höi và dáp an các tun thi. 

- Phi hçp vôi Uy ban An toàn giao thông Quc gia, Báo din tr Bang 
Cong san Vit Nam, TOng Lien doàn Lao dng Vit Nam t chirc L phát dng, 
L tng kt Cuc thi. 

- Theo sat tin trInh Cuc thi và phi hçp xü 1 các vAn d phát sinh lien 
quan. 

4. TIng Lien doàn Lao dng Vit Nam 

- Xây dirng và ban hành van bàn chi dao  các t chüc cong doàn trong Ca 
nu9c tham gia Cuc thi; khuyn khIch, to diu kin d dông dão can b, cOng 
nhân viên chuc, nguxxi lao dông tIch circ tham gia Cuc thi. 

- Phân cong can b phM hop vói Báo din tur Bang Cong san Vit Nam, 
Uy ban An toàn giao thông Quc gia, B Giáo diic và Dào tao  chuAn bj ni dung 
câu hOi và dáp an các tuAn thi. 
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- Phi hcip vâi Uy ban An toàn giao thông Quôc gia, Báo din tr Dáng 
Cong san Vit Nam, B Giáo diic và Dào tao t chic L phát dng, L tng kt 
Cuc thi. 

- Theo sat tiên trInh to chrc Cuc thi và phôi hcip xü 1r các van dê phát 
srnh lien quan. 

5. Qu5 Báo him xe cir gió'i 

- Cir can b tham gia Ban Ni dung Cuc thi, cung cap câu hOi và clap an 
có ni dung v quy djnh pháp 1ut v bão him bt buc trách nhim dan sir cüa 
chü xe cci giài. 

- Phi hçip vi Uy ban An toàn giao thông Qu6c gia, Báo din tr Dáng 
Cong san Vit Nam, B Giáo diic và Dào tao,  Tng Lien doàn Lao dng Vit 
Nam t chic L phát dng, L thng kt Cuc thi. 

6. Cong ty ô to Toyota Vit Nam 

Phi hçp vi Báo din tCr Dãng Cong san Vit Nam, Uy ban An toàn 
giao thông Quc gia, Bô Giáo diic và Dào t?o,  Tng Lien doàn Lao dng Vit 
Nam t chñc L phát dng, L tng kt Cuc thi. 

V. BAN TO CHIYC, BAN NQI DUNG, BAN THIf K' CUQC THI 

1. Ban To chfrc 

Ban To chirc Cuc thi gôm: 

Dng chI Phó Chü tjch chuyên trách Uy ban An toàn giao thông Quc gia, 
Tniing ban; 

Dông chI Tng Biên t.p Báo din tr Dãng Cong  san Vit Nam, dng 
Trueing ban; 

Dng chI PhO Tng Biên ttp Báo din ttr Dãng Ccng san Vit Nam, Phó 
Tnthng ban thu&ng tnrc; 

Dng chi Uy viên Ban Biên tp Báo din tr Dãng Cong san Vit Nam, Phó 
Truàng ban; 

Thành viên Ban T chüc gm: Mt s dng chi lãnh dao,  di din Vi Giáo 
duc Chinh tn và Cong tác hoc sinh, sinh viên (Bt5 Giáo diic vâ Dào tao),  Van 
phông Uy ban An toàn giao thông Quc gia, Ban Tuyên giáo (Tng Lien doàn 
Lao dng Vit Nam); Ban Biên tip, Ban chuyên mon cüa Báo diên ti~ Dãng Cong 
san Viêt Nam. 

2. Ban Ni dung 
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Ban Nôi dung Cuôc thi gm: Mt dng chI trong Ban Biên tp Báo din 
tr Dãng Cong  san Vit Nam lam Tnrâng ban; mt dông chI dai  din lãnh do 
Tng cilc Dung b Vit Nam lam Phó Trtthng ban; mt dông chi di diên lãnh 
dao Ciic Cãnh sat giao thông (B Cong an) lam Phó Trtthng ban. 

Thành viên Ban Ni dung gm: Mt s can b, phóng viên Báo din ti:r 
Dâng Cong  san Vit Nam vã can b, chuyên viên Van phông Uy ban An toàn 
giao thông Quc gia, Bô Giao thông 4n tãi, dai  din Qu Bão hiêm xe cci gii - 
Hip hi Bão him Vit Nam. 

3.Ban Thtrk 

Dng chI Tnrmg Ban Thii sir Báo din ttr Dáng Cong  san Vit Nam lam 
Tnxing ban; mt dng chI lãnh dao  dcm vj thuc Uy ban An toàn giao thông 
Quc gia lam Phó Trtthng ban. 

Thành viên Ban Thu k gm mt s can b, phóng viên, chuyên viên cüa 
Báo din tr Dãng Cong san Vit Nam, Van phông Uy ban An toàn giao thông 
Quôc gia, B Giáo diic và Dâo tao. 

VI. TRAO GIAI VA TONG KET CUQC THI 

- K& qua thi trc nghim hang tun ducic cong b ngay sau khi có k& qua 
cuôc thi tun trên Báo diên t1r Bang Cong san Vit Nam, mng xã hi VCNet và 
các phuong tin thông tin dcii chi:ing. 

- Uy ban An toàn giao thông Quc gia - Ca quan chU tn Cuc thi t.ng GiAy 
chirng nhân giãi thuàng cho các cá nhân dot giái Nht, NhI, Ba các tun thi. 

- Hang tuAn, Báo din tü Bang Cong san Vit Nam - Ca quan thumg trtrc 
Cuc thi gtri Gi.y chirng nhn giâi thu&ng cho nhihig nguâi dot giâi qua dung 
biru din; dng thô'i giiri tin giãi thuOng qua dithng btru din hoc qua tâi khoãn 
cá nhân cüa nguâi doat  giãi. 

- Nguôi trüng giãi có trách nhim cung cp dy dlU và chInh xác thông tin 
v tài khoãn ngân hang, s din thoi, dia chi lien h d Ban T chüc Cuc thi 
chuyn tin thuOng qua dumg buu din hoc qua tài khoán cá nhân. 

VII. KINH PHI 

- Uy ban An toàn giao thông Quc gia chi trã tin giãi thuàng Cuc thi 
hang tuân. Kinh phi tiên giãi thuàng tü ngun kinh phi chi báo dam trt tr an 
toàn giao thông näm 2022 cüa Van phông Uy ban ATGT Qu& gia. 

- Báo Diên tCr Bang Cong san Vit Nam chi trã: Kinh phi xay drng, photo 
các tài lieu, van ban phc vi.i uc thi; kinh phi thit ká banner Cuc thi, xây drng 
video clip giii thiu và hu&ng dn tham gia Cuc thi; kinh phi dm bão ha tng k 
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thut và 4n hành phn mrn cuc thi; kinh phi hpp ma giãi thuing, cong b giãi 
thix&ng hang tun; kinh phi h tro Ban T chCrc, Ban Ni dung, Ban Thu k Cuôc 
thi. 

- Qu Báo hiêm xe cv gi&i và Cong ty ô to Toyota Vit Nam h trg kinh 
phI t chüc các hoit dng truyn thông, t chüc L phát dng và L tng kt 
Cuc thi. 

- Kinh phi xay dng b câu hOi vâ dáp an thi trc nghim hang tuân, kinh 
phI t chic L Phát dng và L Tng kt Cuc thi ducic huy dng tr các ngun 
xã hi hóa theo quy djnh.I. / 

•1 

Noinhân: 
- E/c Phim Binh Minh, Phó TTg IT CP, 
Chü tich UBATGTQG (dê b/c); 
- D/c Nguyen Trng Nghia, Trurng Ban Tuyên giáo 
Trung ucing (dé b/c); 
- Fi/c Nguyen Van The, BT B GTVT, Phó CT TT 
UBATGTQG (de b/c); 
- D/c Phan Xuân Thu)r, Phó Tnxàng Ban Tuyên giác 
Tning lrcmg; 
- D/c Thiêu ftrng Nguyen Van Long, TTr Bô CA, 
Phó ChU tich UBATGTQG; 
- Báo din tCr Dãng Cong san VN (dé p/h); 
- Bô Giáo duc và Dào tao (dê p/h); 
- Tong Lien doàn lao dng Vit Nam (dê p/h); 
- Qu9 Bão hiêm xe c giói (de p/h); 
- Cong ty ô to Toyota Vit Nam (de p/h); 
- Ban ATGT tinh, TP trtjc thueic  Trung rong; 
- Luu: VT, thm (ib), tth(lb), btkt(lb). 

 T. CHU T!CH 
CHU T!CH 

uât Vit Hung 



T. CHU T• CH 
CHU TICH 

UY BAN AN TOAN 
GIAO  THÔNG QUOC GIA 

CONG HOA xA HO!  HU NGHIA VLT NAM 

Doe Ip - T do - Hnh phác 

So: 318/QD-UBATGTQG Ha Nói, ngày 03 tháng 10 nãm 2022 

QUYET D!NH 
V/v ban hành The 1 Cuc thi "Chung tay vi an toàn giao thông" näm 2022 

CHU T!CH  UY BAN AN TOAN GIAO THÔNG QUOC G!A 

Can ci Quyet d/nh s 22/2017/QD-TTg ngày 22 tháng 06 nám 2017 cza 
Thá tithng C'hInh phi ye to chzc và hogt dng cia Uy ban An toàn giao thông 
QuOc gia và Ban An toàn giao thông tinh, thành phô trc thuc Trung Itong, 

can c& Quyét ct/nh sO 1317/QD-TTg ngày 28/8/2020 ctha Thu tzthng ChInh 
phi phé duyt Dé an Tuyên truyén ye An toàn giao thông trén các phwing tin 
thông tin dgi chung và h thông thông tin cas&giai doan 2020-2025; 

Can c& Ké hoqch so 36/KH-UBATGTQG ngày 10 tháng 01 nãm 2022 ye 
Nám An toàn giao thông 2022 vó'i chü dé "Xáy dyng van hOa giao thông an toàn 
gán vái kiém soát hiu quO d/ch COVID-19" v&i tinh than "Vi thc khOe, sinh mgng 
cOa ngu'&i tham gia giao thông ", 

Can thKé hoqch so 312/KH-UBATGTQG ngày 22 tháng 9 nOm 2022 ye TO 
chO'c Cuçc thi "Chung tay vi an toàn giao thông" nOm 2022; 

Xét dé ngh/ cOa Chánh Van phOng, 

QUYET fflNH: 
Diu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay The i Cuc thi "Chung tay vi 

an toàn giao thông" näm 2022. 
Dieu 2. Giao cho Ban To chi'xc Cuc thi "Chung tay vi an toàn giao thông" 

näm 2022 htràng dan và thrc hin The 1 nay. 
Diêu 3. Quyêt djnh nay cO hiu hrc ké tir ngày k9. Các Ca nhân tham gia giái 

thixàng va các dcm vj Co lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. / 

No'i nJzn: 
-Nhudiéu3; 
- Phó Thu tuóng TT - CT UBATGTQG (dé b/c); 
- D/c Nguyen TrQng NghTa, BI thu TW Dâng, 
Truâng Ban Tuyên giáo TW (dê b/c); 
- BT Bô GTVT - Phó CT TT UBATGTQG (dê b/c 
- Thir tnthng BCA - Phó CT UBATGTQG; 
- Báo din tir Dãng Cong  san Vit Nam; 
- Bô Giáo duc và Dào tao; 
- Tong Lien doàn Lao dng Via Nam; 
- Qu9 Bâo hiêrn xc ca gii; 
- Cong ty 0 tO Toyota Via Nam; 
- Ban ATGT tinh, thành phô trrc thuc TW; 
- Li.ru VT, tth (Ib), btkt (Ib). 
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THE L 

Cuc thi "Chung tay vI an toàn giao thông" Ham 2022 

(Ban hành kern theo Quyé't dinh s 318/QD-UBA TGTQG, ngày 03 tháng 10 nárn 
2022 cza Uy ban An toàn giao thông Quôc gia) 

1. Miic dIch 

Cuc thi nhm tang cthng cong tác tuyen truyn, ph bin pháp 1ut v tr.t tr 
an toàn giao thông; nâng cao kiên thüc và 9 thüc chap hânh pháp 1ut ye trt tr an 
toàn giao thông cho mi ngi.rài dan; gop ph.n xây dirng van hóa 1rng xir khi tham 
gia giao thông. 

2. Các quy djnh chung 

2.1. Di twing dr thi 

Cong dan Vit Nam; nglx&i nixâc ngoài hin dang cix trü ti lânh th Vit 
Nam, do tuoi t1r dü 14 tuôi trâ len tinh dn thOi dim lam bãi thi dêu có quyên d 
thi. 

Các thành viên Ban To chirc, Ban Ni dung, Ban Thix k9 Cuôc thi; can b, 
cong chüc, viên chirc, ngithi lao dng cüa Uy ban An toàn giao thông Quôc gia và 
Báo din t1r Dãng Cong san Via Nam không dixçc d thi. 

2.2. Ni dung thi 

Chü tnxcmg cUa Dãng, chinh sách, pháp lust  cüa Nhà ntr9c v trt tr an toàn 
giao thông; kiên thüc, k nàng xir 19 các tInh huông dê tham gia giao thông an 
toàn; các hành vi rng xü van hóa khi tham gia giao thông; các quy dnh pháp 1ut 
ye bão him bat buc trách nhim dan sir cüa chU xe co gith. 

2.3. Hmnh thzc thi 

Cuc thi duçic t chüc theo hInh thüc trc nghim trirc myn hng tun trên 
Báo din tü Dáng Cong san Via Nam, ming xã hi VCNet và các báo/tp chI din 
t1r, trang/cng thông tin din tCr cUa các cci quan, dcm vj, dja phixng dn duông 
link lien kt vi Cuôc thi. Dithng link Cuc thi: atgt.dangcongsan.vn. 

2.4. Thôigian thi 

CuOc thi dir kin din ra trong thai gian 8 tun tr tháng 10/2022 den tháng 
12/2022. 

3. Cách thuc tham gia 

- Cách 1: Truy cp vào phn mm Cu5c thi "Chung tay vi an toàn giao 
thông" tti d!a chi atgt.dangcongsan.vn; sau do bm vào 6 "Tham gia thi", diên 
thông tin ngtrori tham gia và trá 10i các câu hOi. 
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- Cách 2: Truy cp vào phn mm Cuc thi tr banner Cuç5c thi "Chung tay 
vi an toàn giao thông" trên Báo din ti.r Dáng Cong san Vit 
Nam (dangcongsan.vn)., mng xã hi VCNet (vcnet.vn) hoc các báo/ttp chj diên 
tr, trang/công thông tin din t1r cüa các cd quan, dcm vj, dja phuang dn dithng 
link lien kt vi Cuôc thi; sau do bm vào o "Tham gia thi", din thông tin ngu&i 
tham gia và trã 1ô'i các câu hôi. 

Mi tun, Ban T chüc Cuc thi dim ra 05 câu hOi thi vói các phiiang an trá 
li có san, trong dO có phrang an dUng. Ngi.r&i d thi lira chpn phiiang an dUng, 
sau dO din vào ô "Dr doán s ngthi trã li dUng", nhp thông tin djnh danh cá 
nhân, nhp ma xác thirc vã barn vào ô "Giri bài thi". 

Ngui dr thi din cung dip dy dU và chinh xác thông tin djnh danh cá nhân, 
so din thoi, dja chi len h thông Cuôc thi dé Ban To chic lien h khi dot giái. 

Trong mt tuAn thi, các bài thi duc xp hang theo các tiêu chI vi thir tr 
nhr sau: 

- ThU nh.t: Bài thi có nhiu câu trã Ru dUng han. 

- ThU hai: Bài thi dr doán chInh xác hoac g.n dUng so ngir1i trã Rui dUng 
han. 

- ThU ba: Bài thi có thai gian gth sam han (thai gian gUi bài thi là thai dim 
phn mm chm thi nhn duçuc bài thi trong khoãng thyi gian thi trãc nghim cUa 
tun thi). 

Ban To chUc không hin ch s ln tham gia cUa ngiiai dr thi, tuy nhiên chi 
Iy 01 kt qua t& nht (bài thi có s câu trã Ru dUng nhiêu nhât, dir doán chInh xác 
hoc dx doán g.n dUng s ngrai trã Rxi dUng nhât và thai gian gUi bài thi sam 
nhât) dê tham gia xêp hng. 

Nguai dir thi có bài thi xp hang 1 dixçuc trao giái Nh.t; hai ngithi dir thi có 
bài thi xêp hing 2 và 3 thrçic trao giãi NhI; ba ngl.rUi dir thi có bài thi xp hang 4, 5 
và 6 thrçc trao giãi Ba. 

Thai gian thi tr.c nghim h&ng tun: Bat du tU 10h00 ngày thU Hai hang 
tuân, két th'Cic vào 9h00 ngày thU Hai cUa tuân tip theo. 

Trong qua trinh tham gia Cuc thi, nu có vixUng mac, các dja phuang, dan 
v và nguai dr thi lien h vai Ban To chUc qua các s din thoi: 080.48159 - 
0867.062968, email: atgt@dangcongsan.vn,  hoc mic Lien he trên website cUa 
Cuc thi tii dja chi atgt.dangcongsan.vn  dê duçuc giái dáp. 

4. Giãi thtrO'ng 

Mi tdin thi có các giãi thirang nhu sau: 

- 01 giai Nht: Tr giá 2.000.000 dng 

- 02 giãi NhI: M& giái trj giá 1.500.000 dng 
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- 03 giái Ba: Mi giái trj giá 1.000.000 dng 

5. Cong b kêt qua và trao thuô'ng 

5.1. Cong b gidi thwáng cu3c thi tu€n 

Các giãi thi.ro'ng duçic cong b ngay sau khi có kt qua cuc thi tun (chm 
nh.t là 14 già ngày thir Hai hang man) trên Báo din tir Dâng Cong san Vit Nam, 
mng xa hi VCNet và các phiiang tin thông tin di cháng. 

5.2. Trao thwOng 

- Uy ban An toàn giao thông Quôc gia - Ca quan chü tn Cucthi tang GiAy 
chüng nh.n giãi thuàng cho các cá nhân dot giái Nhât, NhI, Ba các tuân thi. 

- Hang tun, Báo din t1r Dáng Cong san Vit Nam - Ca quan thu&ng tnrc 
Cuc thi g1ri Giy chüng nhn giái thtrng cho nhUng ngithi dot giãi qua dtthng biru 
din; dng th?i giri tin giãi thi.râng qua dithng bixu din hoc qua tài khoãn cá nhân 
cüa ng1.rn doat giãi. 

- Ngithi trüng giãi cO trách nhim cung cp dy dü và chInh xác thông tin v 
tài khoân ngân hang, s din thoi, dja chi lien h d Ban To chirc Cuc thi chuyên 
tin thixàng qua dung bixu din hoc qua tài khoãn cá nhân. 

Ban T chüc Cuc thi cling dr kin Se khen thirrng các tp th, cá nhân có 
thành tich xuât sc trong cong tác to chüc, triên khai Cuc thi và nhüng dja 
phuang, dan vj Co sO ngtthi dr thi cao nh.t, có nhiêu ngithi doat giãi. 

6. Các quy djnh khác 

Ngi.thi dr thi phãi cung cp dy dU, chInh xác thông tin cá nhân trüng khàp 
v&i giây titUy than và sO din thoii cá nhân len h thng Cuc thi d Ban T chüc 
lien h, xác minh và trao giài thung. Trong trlxrng hçp Ban T chi'rc không lien 
lac di.icc vài ngui doat giái theo so din thoai Ca nhân dã cung cp len h thérng 
Cuc thi hoc khOng xác minh ducc nguOi doat giãi, giái ththng sê bl hu' bO trong 
vOng 7 ngày sau khi ket thüc man thi cuôi cüng. 

Nghiêrn cm vic nguYi dr thi nhi ngu1i khác thi h, sü diing thông tin cüa 
ngithi khác dé tham gia thi hoàc xâm nhp trái phép vào h thng Cuc thi; nu bj 
phát hin, ngithi dr thi së b hüy k& qua thi. 

Ngithi d? thi Co th lam bãi thi vào bt ci'r thi gian nào trong khung gi Ban 
To chrc thông báo. Ban To chic không chju trách nhim di vi li kt ni do 
thring truyên mang hoc lôi do thiêt bj ciXa ngirOi dir thi. 

Trong thOi gian din ra Cuc thi, nu có nliihig vn d phát sinh ngoài quy djnh 
cüa The i nay, Ban To chüc së xem xét, diêu chinh cho phü hçTp vi tinh hInh thirc 
t.I. / 
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