
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 
 

 

    Số:           
 

V/v đăng ký tham gia giải thưởng “Vô 

lăng vàng” lần thứ 8 năm 2020. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

    Hà Nam, ngày          tháng          năm  

       Kính gửi:  Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa 

bằng xe ô tô trên địa bàn. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 284/KH-UBATGTQG ngày 07/9/2020 của Ủy ban 

An toàn giao thông  Quốc gia về tổ chức giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 8 

năm 2020. Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị: 

- Tích cực tuyên truyền, phổ biến về giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 8 

năm 2020 đến toàn lái xe đơn vị (theo Kế hoạch 284/KH-UBATGTQG ngày 

07/9/2020 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia) 

- Căn cứ thể lệ giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 8 năm 2020 (kèm theo 

Quyết định số 285/QĐ-UBATGTQG ngày 07/9/2020) của Ủy ban ATGT Quốc 

gia, các đơn vị kinh doanh vận tải lập 03 hồ sơ đề nghị khen thưởng cho doanh 

nghiệp và lái xe (theo Phụ lục 1 và Phụ lục 2 đính kèm Kế hoạch 284/KH-

UBATGTQG) gửi trực tiếp về Sở Giao thông vận tải Hà Nam trước ngày 

10/11/2020 để kiểm tra và xác nhận. Sau đó đơn vị nộp hồ sơ trực tiếp về Ban Tổ 

chức trước 17 giờ ngày 20/11/2020, các hồ sơ gửi đến sau mốc thời gian trên sẽ 

không được xem xét. 

Địa chỉ gửi hồ sơ: Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, số 

80B, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 0243.8223593; Fax: 

0243.8223592; đề nghị các đơn vị gửi bản mềm (file Word) tóm tắt thành tích 

theo mẫu của Ban tổ chức qua email: vlvquocgia@gmail.com để tổng hợp. 

Trường hợp doanh nghiệp và cá nhân trong một doanh nghiệp cùng tham 

gia đăng ký hồ sơ có thể đóng gộp thành một tập, nhưng tách thành hai phần, 

phần một cho doanh nghiệp và phần hai là cá nhân lái xe. Ban Tổ chức không 

chịu trách nhiệm với các hồ sơ bị thất lạc qua đường bưu điện. 

Mọi thông tin và câu hỏi liên quan đến giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 

8 năm 2020 đề nghị liên hệ về Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, 

số 80B, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 0243.8223593 để được 

hướng dẫn.  

Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c); 

- Ban ATGT tỉnh; 

- Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVT-PTNL. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Khổng Bình Nguyên 
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