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Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2021 

 
 

                       Kính gửi:  

 - Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh; 

- Ban An toàn giao thông các huyện, thành, thị. 

 

Thực hiện văn bản số 163/UBATGTQG ngày 08/10/2021 của Ủy ban An 

toàn giao thông Quốc gia về cập nhật Thể lệ và điều chỉnh thời gian nhận tác 

phẩm dự thi Liên hoan phim toàn quốc về ATGT năm 2021. 

Ngày 16/06/2021 Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ban hành Kế 

hoạch số 115/KH-UBATGTQG; Quyết định 116/QĐ-UBATGTQG về việc ban 

hành Kế hoạch và Thể lệ Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 

2021. Với mục đích, thông qua Liên hoan phim nhằm tuyên truyền rộng rãi đến 

đối tượng tham gia giao thông các chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ 

về bảo đảm TTATGT, nâng cao hiểu biết và ý thức của nhân dân; từ đó hình 

thành thói quen ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, góp phần kiềm chế tai 

nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Đề cao vai trò và ý thức trách nhiệm của các 

cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp kinh doanh 

vận tải trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT… Tuy nhiên, do ảnh 

hưởng của dịch bệnh COVID-19 đồng thời để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ 

chức, cá nhân có thêm thời gian chuẩn bị tác phẩm. Ủy ban An toàn giao thông 

Quốc gia điều chỉnh thời gian nhận tác phẩm dự thi Liên hoan phim toàn quốc về 

ATGT năm 2021, cụ thể như sau: 

- Điều chỉnh thời gian nhận tác phẩm dự thi: Theo kế hoạch số 115/KH-

UBATGTQG từ ngày 30/6/2021 đến 10/9/2021; nay điều chỉnh đến hết ngày 

29/11/2021. 

- Lễ tổng kết và trao giải diễn ra trong 01 ngày, dự kiến vào tháng 10/2021; 

nay điều chỉnh dự kiến diễn ra vào tháng 01/2022. 

-  Thông tin chi tiết về Kế hoạch số 115/KH-UBATGTQG, Quyết định số 

116/QĐ-UBATGTQG và văn bản số 163/UBATGTQG ngày 08/10/2021 của 

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (gửi kèm). 

Đề nghị các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An 

toàn giao thông các huyện, thành, thị phổ biến, thông tin về kế hoạch tổ chức 
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Liên hoan phim đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân; đồng thời gửi tác 

phẩm dự thi (nếu có) đảm bảo nội dung, hồ sơ và thời gian theo quy định ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBATGQG (để b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu VT. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GTVT 

Trần Hoài Giang 

 



uv BAN AN ToAN
GIAO THONG ouoc GIA
S6:;f A ?IKH-UBATGTQG

CONG HoA xX HQI CHt) NGHiA VI¢T NAM
Dyc l~p - TV do - Hfnh phuc
Ha Nri, ngaY) 6thang 6 ndm 2021

KEHOACH
TO CHUC LIEN HOAN PiUM ToAN Qu6C ve

AN ToAN GIAO THONG NAM 2021

Thuc hien Thuc hien K@hoach s6 487/KH-UBATGTQG ngay 31 thang 12
nam 2020 cua Uy ban An toan giao thong (ATGT) Quoc gia v~ trien khai Nam An
toan giao thong 2021, d6ng thai nham tiep tuc phat huy hieu qua tuyen truyen cua
Lien hoan phim toan quoc v~ ATGT, Uy ban An toan giao thong Quoc gia xay
dung k@hoach t6 clnrc Lien hoan phim toan quoc v~ An toan giao thong nam 2021
g~ VOl chud~"Niing cao hifU l,!c, hifU qua th,!c thi phap lu9t iliim boo tr~t If! an toan
giao thong", (sau day goi ilit la Lien hoan phim) cu thSnhu sau:

I. Ml)C etcn, YEU cAu
1. Thong qua Lien hoan phim nham tuyen truyen rong rai d@nrnoi d6i nrong

tham gia giao thong cac chu tnrong cua Dang, Quoc hQi va Chinh phu v~ bao dam
TTATGT, nang cao hiSu bi@tva y thirc cua nhan dan, nhfit la nguai di~u khiSn
phuang ti~n tlJ giac chfip hanh phap lu~t v~ TTATGT, va hinh thanh thoi quen lIng
xu co van hoa khi tham gia giao thong, qua do gop phdn ki~m ch@tai n?n giao
thong (TNGT) va un t~c giao thong.

2. D~ cao vai tra va '1 thuc trach nhi~m cua cac cO'quan quan 1'1Nha nuac va t6
chuc chinh tri - xii hQi, cac doanh nghi~p kinh doanh v~ mi trong vi~c th\lc hi~n cac
giai phap dam bao TIATGT.

3. Lien hoan phim phai thu hut duQ'cdong dao cac cO'quan, t6 chuc, ca nhan
tren ph?m vi ca nuac tham gia; duQ'c t6 chuc dam bao thi@tthlJc, hi~u qua, dung
cac quy dinh cua phap lu~t.

II. NOI DUNG KE HOACH. .
1. f)O'n vi ta ch tfC
- Dan vi chu tri: Uy ban An toan giao thong Qu6c gia;
- Dan vi ph6i hQ'PthlJc hi~n: C\lCCanh sat giao thong - BQCong an;
- Dan vi d6ng hanh: Cong ty <) to Toyota Vi~t Nam.
2. Tho; gian
- Thai gian nh~ mc phfun dlJ thi: Tu ngay 30 thang 6 d@n10thang 9 nam 2021.
- LS t6ng kSt trao giai diSn ra trong 01 ngay, trong thang 10/2021.
3. Th~ IOfi phim tham dV
- Phong SlJ;
- Clip/phim ng~n phan anh nhfrng t~m guang, hanh dQng tich ClJCcua nguai

thi hanh cong V\l gQi t~t la "Ong kinh giao thong".



2

4. NQi dung
Cac tac pham du thi phai g~n voi chu d@"Nang cao hifU luc, hifU qua th{l'Cthi

phdp lup,taam baa tr~t t{l'an toan giao thong", t~p trung cac nQi dung chu yeu: nang
cao hieu hrc va hieu qua cong tac quan ly nha mroc va hoat dong thuc thi phap luat
trong Iinh vue bao dam TTATGT. Nang cao nhan thirc va y thirc tv giac chap hanh
phap lu~t cua ngiroi tham gia giao thong, xay dung van hoa giao thong trong cong
d6ng. Thirc trang vS quan ly lai xe va trach nhiem cua doanh nghiep kinh doanh
van tai trong viec kiSm soat dQi ngii lai xe; thuc trang chap hanh phap lu~t vS
TTATGT cua nguoi di@ukhien phirong tien; v~n d@m~t an toan gia thong, tai nan
giao thong do nguoi lai xe su d\lng ruQUbia; su d\lng di~n tho~i va khong th~t day
an toano NhUng nguy co, h~ l\lY, tac dQng tieu cvc dSn xa hQi tir nhUng V\lTNGT
tham kh6c; nhUng giai phap nh~m nang cao y thuc, trach nhi~m cua nguai di@u
khiSn phuong ti~n ....

5. D8i tU'gng dl}'thi
- T~t ca co quan, t6 chuc, ca nhan la nguai Vi~t Nam, sinh s6ng va ho~t dQng

tren HInhth6 Vi~t Nam dSu duQ'c tham gia dV thi (khong phan bi~t chuyen nghi~p
hay khong chuyen nghi~p).

- Cac thanh vien Ban t6 chuc, Ban giam khao khong duQ'ctham gia dVthi.
6. Cae ho~t dQng ehinh ella Lien hoan phim
6.1. Haq,t a9ng tuyen truyJn, qucing ba truac, trang va sau Lien haan phim
- Xay dvng bQnh~n di~n truy@nthong cua Lien hoan phim;
- T6 chuc hQP bao/thong bao chinh thuc truac Lien hoan phim trong thang

6/2021;
- San xu~t cac ~n ph~m truy@nthong cho Lien hoan phim: ap-phich (posters),

phim quang cao (trailer) ...
- Tuyen truy@nv@Lien hoan phim tren cac phuong ti~n truy@nthong, tren

song truy@nhinh Dai TruySn hinh Vi~t Nam, Truy@nhinh Cong an nhan dan va
cac co quan thong t~n bao chi;

_Tuyen truy@nquang cao trvc quan ngoai trai va t~i cac dia diSm t6 chuc cac
sv ki~n cua Lien hoan phim (pa-no, ap-phich, bang-ron, phuOn, kh~u hi~u);

_Xay dvng fanpage cua Lien hoan phim, chia se (share) vai cac trang m~ng
xa hQi nhu: Fanpage cua Uy ban ATGT Qu6c gia, OTOFUN, OTO+ va trang ca
nhan cua nhUng nguai co anh huang (KOL) ...

_ T6 chuc phat song cac tac ph~m d~t giai tren truySn hinh trung uong va dia
phuong ca nuac.

6.2. H6 sa dlf thi
- Dan dang kY dVthi (du(lc ban hanh kem thea thi l¢Lien haanphim);
_Ban sao Gi~y chung minh nhan dan ho~c the Can cuac cong dan (d6i vai ca

nhdn hai;tctimg thanh vien thu9c nh6m tac gici);
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- Tac pham du thi (duoc ghi vao 6 cirng, USB, hoac dia DVD).
6.3. Nhdn h6 sa va tac phdm du' thi va chdm thi
Cac tac gia du thi giri don dang ky tham gia thi, giri tac pham du thi Qua

dirong buu chinh hoac tnrc tiep toi: Van phong Uy ban An toan giao thong Quae
gia, sa 80B Tran Hung D{lo, qu{in Hoan Kiim, TP Ha Npi; di dpng 0903484843;
Email: ntse.vn@gmail.eom.

Ban t6 chirc s~p xSp lich cham thi; Ban giam khao cham thi sa khao, chung khao
chon ra roc pham xuat s~c trao giai trong dem trao giai Chung kSt Lien hoan phim.

6.4. T6 chuc Ii tong kit trao giai Lien hoan phim
LS trao giai duoc truyen hinh tnrc tiSp tren song Dai Truyen hinh Vi~t Nam.
6.5. Hoat a9ng truyen thong sau Li tong kit va trao giai Lien hoan phim
- T6 chirc phat song cac phim dat giai tren song Dai Truyen hinh Vi~t Nam,

Truyen hinh CAND va Truyen hinh TTXVN, dai truyen hinh cac tinh, thanh ph6 t6i
dong dao nguai xem truy@nhinh, qu~n chung nhan dan.

- Cac tac phfim d~t giai dugc gui dSn Ban An toan giao thong cac tinh, thanh
ph6 dS su dVng la tai li~u giang d~y, tham khao, b6i duang tuyen truy@nphap lu~t v@
TTATGT trong h~ th6ng cac cO'sa giao dvc.

7. CO'c~u tA chuc clla Lien hoan phim
7.1. Ban T6 chuc Lien hoan phim
a) CO'c§.uBan t6 chuc:
- Truang ban: Lanh d~o Dy ban An toan giao thong Qu6c gia;
- Cac Pho truang ban: Lanh d~o Cvc Canh sat giao thong, BQ Cong an; Cvc

Di~n anh - BQ Van hoa, ThS thao va Du lich; Cvc Phat thanh, Truy@nhinh va
Thong tin di~n tu - BQThong tin va Truy@nthong.

- Cac uy vien: mai d~i di~n Dai Truy@nhinh Vi~t Nam, Van phong Dy ban
An toan giao thong Qu6c gia, Phong 4 - Cvc Canh sat giao thong; Cong ty 6 to
Toyota Vi~t Nam.

b) Nhi~m vv chinh cua Ban t6 chuc:
_ Di@uhanh va chi d~o triSn khai mQi ho~t dQng cua Lien hoan phim; giai

quySt mQiv§.nd@phat sinh trong su6t qua trinh t6 chuc Lien hoan phim.
- Thanh l~p Ban giam khao, T6 thu kY Lien hoan phim;
- Xay dvng ThS l~ cua Lien hoan phim;
_Ban t6 chuc lam vi~c thee nguyen t~c t~p trung dan chu, biSu quySt thee s6

dong.
7.2. T6 thu kY giup vi¢c Ban t6 chuc
_Bao g6m can bQ, chuyen vien va nhan vien Van phong Dy ban An toan giao

thong Qu6c gia, Cvc Canh sat giao thong, Cong ty 6 to Toyota Vi~t Nam;
_ S6 lugng thanh vien va nhi~m vv cv thS cua T6 thu kY do Ban t6 chuc quySt

dinh.
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7.3. Ban Giam khao
Ban t6 chirc co trach nhiem moi cac chuyen gia trong Iinh V\ICdi~n anh,

truyen hinh, truyen thong, thanh l~p ban giam khao cham thi.
(Cdc thanh vien Ban t6 chuc, Ban Giam khao se co thong baa cu thi sau)

III. TO CHUC THUC HIEN. .
1.Uy ban An toan giao thong Qu8c gia
- La dan vi chu tri xay dung, ban hanh k@hoach va chi dao cong tac t6 chirc

Lien hoan phim;
- Ban hanh cac van ban dS t6 chirc Lien hoan phim;
- Giao Van phong Uy ban An toan giao thong Quoc gia la dfiu m6i ph6i hop

voi cac co quan, dan vi t6 clnrc Lien hoan phim, chiu trach nhiem nQi dung, tham
muu cho Uy ban An toan giao thong Quoc gia t6 clurc Lien hoan phim.

- Chiu trach nhiem su dung va thanh toan kinh phi t6 clnrc Lien hoan phim
thea dung quy dinh.

2. Cue Canh sat giao thong - Bi} Cdng an
La co quan phoi hQPt6 chirc Lien hoan phim toan qu6c vSAn toan giao thong nam

2021:
- Ph6i hop voi Van phong Uy ban An toan giao thong Quoc gia va cac co quan,

dan vi lien quan t6 chuc thanh cong Lien hoan phim;
- Ph6i hgp cung Van phong Uy ban An toan giao thong Qu6c gia, Cong ty 6

to Toyota Vi~t Nam va cac dan vi truySn thong len kS ho:;tch va nQi dung chi tiSt
cho ho:;ttdQng LS t6ng kSt va trao giai.

- Ph6 bi@n,truySn thong rQng dii thong tin vS kS ho:;tch t6 chuc Lien hoan
phim d@ncac co quan, dan vi tf\l'CthuQc.

3. Cac BQ, co quan ngang BQ la th~mhvien Uy ban An toan giao thong Qu6c
gia dS nghi phcit dQng cUQcthi Lien hoan phim trong ph:;tm vi cac dan vi thuQc
trach nhi~m quan ly cua minh.

4. Trung uang f)oan thanh nien CQng san He, Chi Minh, HQi Lien hi~p ph\l nu
Vi~t Nam, T6ng Lien doan lao dQng Vi~t Nam va cac doan thS xa hQi khac ph6
biSn, thong tin rQng rai vS Lien hoan phim dSn cac dan vi thanh vien lien quan; v~n
dQng cac t6 chuc, ca nhan tr\Ic thuQc tham gia dg thi Lien hoan phim.

5. Ban An toaD giao thong cac tlnh, thanh ph8 trl}'c thui}c Trung U'O'ng
- Ph6 biSn, truySn thong rQng rai thong tin vS k@ho:;tch t6 chuc Lien hoan

phim dSn cac co quan, dan vi, cac t6 chuc, ca nhan tren dia ban tinh, thanh ph6;
- Ngoai cac tac gia.,nhom tac gia, cac t6 chuc tf\l'c tiSp gui bai d\I thi vS Ban t6

chuc, dS nghi Ban An toan giao thong tinhJ thanh ph6 1adfiu m6i t:;tidia phuang chiu
trach nhi~m phan cong va 19a ch<;mt6i thiSu 02 tac ph~m gui vS d\I thi Lien hoan
phim;
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- H6 tro kinh phi di lai va hru tru cho dai dien t6 chirc, ca nhan cua dia
phuong co tac pham dat giai tham du LS trao giai Lien hoan phim tai Ha NQi.

6. Dai Truyen hinh Vi~t Nam
- Phan cong nhan su tham gia la thanh vien Ban t6 chirc Lien hoan phim;
- H6 tro cac hoat dQngph6 bien, truyen thong vS Lien hoan phim tren cac kenh

song cua Dai; san xuiit chuong trinh dbng hanh lien quan dSn Lien hoan phim.
- Phat song tnrc tiep LS trao giai Lien hoan phim;
- Ph6i hQ'Pcling Uy ban ATGT Quoc gia, C\lCCanh sat giao thong - BQCong

an va cac don vi lien quan xay dung noi dung, kich ban chi tiSt cho LS trao giai;
7. BQVan hoa, Th~ thao va Du lich
- ciip phep cho Lien hoan phim;
- Giao C\lCdien anh:
+ Phan cong lanh dao tham gia la thanh vien Ban t6 chirc Lien hoan phim;
+ Ph6i hQ'PVan phong Uy ban ATGT Quoc gia, C\lC Canh sat giao thong -

BQ Cong an, hoan chinh quy trinh, thu tuc t6 chirc Lien hoan phim thea quy dinh
cua phap luat.

8. BQThong tin va Truy~n thong
- Chi dC;lOcac don vi thong tiin bao chi thong tin vS KS hO(;lcht6 chilc Lien

hoan phim.
- Giao C\lCPhat thanh, truySn hinh va thong tin di~n tu:
+ Phan cong 01 dbng chi Hinh d(;lOtham gia Ia thanh vien Ban t6 chilc Lien

hoan phim;
+ Ph6i hQ'PVan phong Uy ban An toan giao thong Qu6c gia, C\lC Canh sat

giao thong - BQCong an t6 chilc chuong trinh truySn hinh tr\l'c tiSp LS t6ng kSt va
trao giai Lien hoan phim.

9. Cong ty 6 to Toyota Vi~t Nam
- Tham gia Ban t6 chilc Lien hoan phim; Ph6i hQ'Pv6i Van phong Uy ban An

toan giao thong Qu6c gia, C\lCCanh sat giao thong va t6 chilc cac hO(;ltdQng truySn
thong, LS t6ng kSt va trao giai Lien hoan phim.

- Dam bao ngubn kinh phi t6 chuc cac hO(;ltdQng truySn thong va LS t6ng kSt
trao giai Lien hoan phim.

IV. KINH PHi THVC Hl¢N

1. Uy ban An toan giao thong Qu6c gia chiu trach nhi~m kinh phi t6 chilc hQp
bao, va giai thuang Lien hoan phim (kinh phi trich tit ngu6n ngdn sach biw aam
tr(lt tl:l'an toan giao thong nam 2021 cua Uy ban An toan giao thong Qu6c gia).

2. Kinh phi t6 chuc cac hO(;ltdQng truySn thong, t6 chilc chiim phim va LS
t6ng kSt trao giai Lien hoan phim duQ'c trich tiI ngubn kinh phi danh cho cac hO(;lt
dQng trach nhi~m xa hQi cua Cong ty 6 to Toyota Vi~t Nam.
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M9i thong tin lien quan din Lien hoan phim d§ nghi lien h¢ va giti v§ Van
phbng Uy ban An toan giao thong Quae gia, sa 80B Tran Hung D{lO, qu{in
Hoan Ki2m, TPHa N{ji; di i/{jng0903484843;Email: ntse.vn@gmail.eom. r
Nui nh~n:
- PTTg Truong Hoa Binh - CT UBATGTQG CdS b/c);
- Cac Ph6 Chu tich UBATGTQG;
- Cac CC1 quan thanh vien UBATGTQG;
- Be>Van h6a Th~ thao va Du lich;
- Be>Thong tin va Truyen thong;
- Dai Truyen hinh Vi~t Nam;
- C\lCCanh sat giao thong - Be>CA (d@p/h);
- Truyen hinh Cong an nhan dan;
- Ban ATGT tinh, thanh ph6 tnrc thuoc TW;
- Cac CC1 quan thong tAnbao chi, truyen hinh;
- Cong ty Toyota Vi~t Nam (d~ p/h);
- Liru: VT.

KT. CHU TICH
PHO CHU TICH



UY BAN AN ToAN GIAO THONG
QU6CGIA

CQNG HoA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM
D()c-l~p- TV do - H~nh phuc

S6:A~ f, IQD-UBATGTQG Ha N9i, ngay)6 thdng G ndm 2021

QUYETDINH
V~vi~c ban hanh Th~ l~Lien hoan phim toan quAe

v~ an toan giao thong nam 2021

CHU TICH UY BAN AN TOAN GIAO THONG ouoc GIA

Can cu Quyet dinh sf>22/2017/QD-TTg ngay 22 thang 6 nam 2017 cua
Thu nrong Chinh phu v~ t6 chirc va hoat dQngcua Uy ban An toan giao thong
Quoc gia va Ban An toan giao thong cac tinh, thanh ph6 true thuoc Trung uong;

Can eu KS hoach s6AiblKH-UBATGTQGngayAh thang ,6 nam 2021 cua
Uy ban An toan giao thong Quoc gia v~ viec t6 chirc Lien hoan phim toan qucc
v~ an toan giao thong nam 2021;

Xet d~nghi cua Ban t6 chircLien hoan phim,

QUYET IlINH:
Ili~u 1.Ban hanh kern thea Quyet dinh nay ThS l~ "Lien hoan phim toan

quoc v~ an toan giao thong nam 2021".
Ili~u 2. Giao eho Ban T6 clnrcLien hoan phim toan quoc v~ an toan giao

thong nam 2021 huang dfinva thuc hien ThS l~nay.
Ili~u 3. Quyet dinh nay co hieu lire kS tir ngay ky, Cae t6 chue, ca nhan

tham gia Lien hoan phim va cae don vi co lien quan chiu traeh nhi~m thi hanh
QuyStdinh nay./. , ,

Noi nh~n:
- Cac Ph6 Chu tich UBATGTQG;
- Cac co quan thimh vien UBA TGTQG;
- BQVan h6a Th~ thao va Du lich;
- Cl,lCCanh sat giao thong - BQCA (d~ p/h);
- TruySn hinh Cong an nhan dan;
- Ban ATGT tinh, thanh ph6 tn,rc thuQc TW;
- Cac co quan thong d.n bao chi, truYSn hinh;
- Cong ty Toyota Vi~t Nam (d~p/h);
- Luu: VT.

Khufit Vi~t Hung
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THELE.
LIEN HOAN PHIM ToAN ouoc

VE AN ToAN GIAO THONG NAM 2021
(Duac ban hanh kern thea Quyet dinh s6,fAfolqD-UBATGTQG ,

ngay Ib thang [; nam 2021 cua Chu tich Uy ban An toan giao thong Quae)

I. xor DUNG vA THE LO~I PHIM
1.NQi dung
Phim tham gia Lien hoan phim toan quoc vS an toan giao thong nam 2021

(LHPIATGT/2021) phai th@hien ro chu dS "Nang cao hifU [,!c, hifU qua th,!C thi
phdp [u{itdam bao trlj;tIZf an toan giao thong", t~p trung cac nQi dung chu ySu:
nang cao hieu hrc va hieu qua cong tac quan ly nha mroc va hoat dQng thuc thi
phap lu~t trong linh vue bao dam TTATGT. Nang cao nhan thirc va y tlnrc tv
giac ch§.phanh phap luat cua ngiroi tham gia giao thong, xay dung van hoa giao
thong trong cong d6ng. Thuc trang vS quan ly lai xe va trach nhiem cua doanh
nghiep kinh doanh van tai trong viec ki@msoat dQi ngii lai xe; thuc trang ch§.p
hanh phap lu~t vS TTATGT cua nguai diSu khi@nphuong ti~n; v§.n dS m§.t an
toan gia thong, tai n~n giao thong do nguai lai xe sir dVng rugu bia, sir dVng
di~n tho~i va khong th~t day an toano Nhfing nguy co, h~ IVY,tac dQng tieu cvc
dSn xa hQi tir nhfing vv TNGT tham kh6c; nhfing giai phap nh~m nang cao y
thuc, trach nhi~m cua nguai diSu khi@nphuong ti~n ....

2. Th~ lo~i
Cac tac pham dv thi thuQc 02 thS lo~i:
- Phong sv;
- Clip ng~n vS an toan giao thong gQit~t la "Ong kinh giao thong".
II. DOl TUQNG DV THI
_Co quan, t6 chuc, ca nhan la cong dan Vi~t Nam, hi~n dang sinh s6ng va

lam vi~c tren lanh th6 Vi~t Nam dSu duQ'c dang kY dv thi (khong phan bi~t
chuyen nghi~p hay khong chuyen nghi~p).

- Cac thanh vien Ban t6 chuc, Ban giam khao khong duQ'ctham gia dv thi.
III. DIEU KIl~:NPH1MDV THI
1. Ca nhan, nhom tac gia (khong qua 05 nguai) ho~c co quan, don vi, t6

chuc phai co don dang ki dv thi (co m~u gui kern thea thS l~ nay, m~u s6 01 d6i
vai ca nhan, nhom tac gia; m~u s6 02 d6i vai co quan, t6 chuc).

2. M6i t6 chuc va ca nhan dang kY va giri phim dv thi trvc tiSp vai Ban t6
chuc Lien hoan phim, s6 luqng khong qua 01 phim d6i vai m6i thS lo~i.

3. M6i Ban ATGT tinh, TP tn,rc thuQc Trung uong tham dV t6ng s6 khong
qua 03 phim (khong kh6ng chS th@lo~i va khong bao g6m d6i tuQ'IlgthuQc mvc
111.2).
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4. Phim phong sir thai hrong khong dai qua 07 phut; clip ngan vS an toan
giao thong goi tit la "Ong kinh giao thong" co thoi hrong khong qua 03 phut,
Phim phai san xuat trong nam 2020, 2021 va chua dat giai bfit cir cuoc thi nao
khac, Ban t6 chirc khuyen khich phim giri som va da phat song tren Dai Truyen
hinh trung uong va dia phuong. Nhfrng phim nay duoc Ban t6 chirc xem xet
cong them diem khi xet giai,

5. Tfit ca cac phim dir thi phai duoc s6 hoa thea chuan HD I080i voi dinh
dang ph6 bien MPEG4.

6. Ban t6 clnrc chi nhan phim du thi thuoc 02 thS loai qui dinh tai muc 1.2.
7. Phim du thi phai dam bao chfit hrong vS nQi dung va ley thuat (hinh anh

va am thanh). M6i phim mot dia DVD (USB hoac 6 cirng) rieng, Phim du thi
phai dan nhan, ghi ra (don vi du thi, ten phim, thS loai, thai hrong chieu, ngay
gui).

8. Tac gia, nhom tac gia phai chiu trach nhi~m vS ban quySn cua phim dv
thi.

9. Ban t6 chuc dugc quySn su dl,lng cac phim dv thi dS phl,lc V\l cho cong
tac tuyen truySn.

10. Trong truang hgp su dl,lngphim dv thi co ml,lc dich thuong m~i, Ban t6
chuc phai co sv d6ng y b&ngvan ban cua tac gia.

IV. BAN GIAM KHAo
Ban t6 chuc QuySt dinh thanh 1~pBan giam khao, t6 thu k)r; ban hanh Quy

chS lam vi~c cua Ban giam khao va cac quy dinh lien quan dSn vi~c chfim thi bao
dam cong khai, minh b~ch va khach quan.

V. NGUYEN TAc CHAM THI
- Ban giam khao dS xufit cac tieu chi chfim thi, trinh Ban t6 chuc thong qua,

quySt dinh;
- Cac tac phAm hgp l~ se dugc chfim thi qua 02 vang: Sa khao va Chung

khao dS xac dinh cac tac phAm d~t giai.
- Ban giam khao chfim thi t~p trung du6i sv giam sat cua Ban t6 chuc;
- Ban t6 chuc thanh l~p Ban giam khao dQc l~p cho m6i thS lo~i.
VI. GIAI THUONG
1. T~ng cho cac phim d~t giai: m6i thS lo~i phim mQt giai nhfit; hai giai nhi,

ba giai ba va nam giai khuySn khich. Tuy thea s6 luQ'tlgphim, m6i thS lo~i dV
thi, Ban t6 chuc se trinh Chu tich Uy ban ATGT Qu6c gia diSu chinh s6 luQ'tlg
giai tuong ung. Cac phim d~t giai nhfit, nhi, ba cua hai thS lo~i se dugc dang tai
len Fanpage cua Ban T6 chuc va dugc khan gia binh chQn nam phim dugc yeu
thich nhfit.

2. Uy ban ATGT Qu6c gia t~ng:
- ThS lo~i phim Phong sv: gifiy chUng nh~n, ca lUll ni~m va tiSn thuemg:

giai nhfit 15.000.000 d6ng, giai nhi 10.000.000 d6ng, giai ba 8.000.000 d6ng va
giai khuySn khich 2.000.000 tri~u d6ng.
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- ThS loai "Ong kinh giao thong": giay clnrng nhan, ca hru niern va tien
thuong: giai nhat 10.000.000 d6ng, giai nhi 8.000.000 d6ng, giai ba 6.000.000
d6ng va giai khuyen khich 2.000.000 trieu d6ng.

- Giai nam tac pham duoc yeu thich nhat, binh chon tnrc tiSp boi khan gia
tren F~npage cua Lien hoan phim: giay chirng nhan va tiSn thtrong 2.000.000
trieu dong.

VII. LE TONG KET vA TRAO GIAI LIEN HOAN PHIM ATGT
NAM2021

L8 t6ng k~t va trao giai LHP/ATGT/2021 dir kien di8n ra vao thang 10/2021
tai thanh phe Ha NQi; duoc t6 chirc trong 01 ngay; L8 t6ng k~t va trao giai du ki~n
truyen hinh true tiSp tren song Dai Truyen hinh Viet Nam (Thai gian va dia diSm
cu thSBan T6 clnrc co thong bao sau).

VIII. NGUYEN TAc THVC HI~N
1. Phim du thi giri vS Ban t6 chirc cham nhdt la ngay 10 thang 9 nam 2021

bang hinh thirc giri tnrc ti~p ho~c qua duang buu chinh.
Ban T6 chuc khong chiu trach nhi~m vS cac phim gui tham gia khong dung

thai gian quy dinh (can cu thai diSm Ban t6 chuc nh~n trvc tiSp ho~c thea ddu
buu di~n d6i v6i nhUng don vi, dia phuong gui duang buu chinh) va nhfrng that
l~c trong qua trinh tac gia gui phim tham gia dv thi.

2. Ban t6 chuc in sao rna DVD cac phim d~t giai nhat, giai nhi, giai ba lam
tu li~u cap cho cac dia phuong dS ph\lc V\l cong tac tuyen truySn.

3. Ban ATGT tinh, thanh ph6, cac don vi, ban nganh trvc thuQc Trung
uong tham gia LHP/ATGT/2021, Ban giam khao LHP/ATGT/2021 can cu cac
quy dinh trong ThS l~ nay dS thvc hi~n. Qua trinh triSn khai co vuOng m~c dS
nghi kip thai phan aM vS Ban t6 chuc dS giai quy~t.

4. Don dang Icy va phim dv thi girl vS Ban t6 chuc, thea dia chi sau day: Viin
phong Uy ban An toan Kiao thonK Quae Kia, sa 80B Tran HU'ngDf!.o,qu~n
Hoitn Kiim, Ha Nl)i; Difn tho!,i: 0903484843;Email: ntsc.vn@gmail.com.

Ghi chu: ThS l~, mfiu don dang Icy tham dv va kSt qua cUQcthi duq'c dang
tai tren cac phuong ti~n thong tin d~i chung va Website cua Uy ban ATGT Qu6c
gia: http://antoangiaothong.gov.vn va http://www.csgt.vn .I.

-------------------- - - - - - - - - - - --------



ỦY BAN AN TOÀN  

GIAO THÔNG QUỐC GIA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 163 /UBATGTQG 
v/v cập nhật Thể lệ và điều chỉnh 

thời gian nhận tác phẩm dự thi 

Liên hoan phim toàn quốc về 

ATGT năm 2021. 

                    Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021 

 

   

Kính gửi:  Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc TW. 
 

Ngày 16/06/2021, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã ban hành Kế 

hoạch số 115/KH-UBATGTQG về việc Tổ chức Liên hoan phim toàn quốc về 

an toàn giao thông năm 2021 và Quyết định số 116/QĐ-UBATGTQG về việc 

ban hành Thể lệ Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2021. Tuy 

nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đồng thời để tạo điều kiện thuận 

lợi cho các tổ chức, cá nhân có thêm thời gian chuẩn bị tác phẩm, Ủy ban An 

toàn giao thông Quốc gia cập nhật nội dung Thể lệ đã phát hành tại Quyết định 

116/QĐ-UBATGTQG và điều chỉnh thời gian nhận tác phẩm dự thi Liên hoan 

phim toàn quốc về ATGT năm 2021 như sau: 

- Điều chỉnh thời gian nhận tác phẩm dự thi trong Kế hoạch 115/KH-

UBATGTQG: đến hết ngày 29 tháng 11 năm 2021.  

 - Sửa đổi nội dung mục số 4, phần III của Văn bản 116/QĐ-UBATGTQG 

về Thể lệ Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2021 (bản Thể lệ 

mới được gửi kèm công văn này). 

 Mọi chi tiết xin liên hệ: đồng chí Bùi Thị Kim Thảo, Chuyên viên Văn 

phòng Ủy ban An toàn  giao thông Quốc gia, sđt: 0903484843; email: 

btkthao@gmail.com. 

 Trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phó Chủ tịch Chuyên trách (để b/c); 

- Các cơ quan thành viên UBATGTQG; 

- Cục Cảnh sát giao thông - Bộ CA (để p/h); 

- Truyền hình Công an nhân dân; 

- Công ty Toyota Việt Nam (để p/h);                                       

- Lưu: VT, btkt (1b), tth(1b). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Trần Hữu Minh 

 



THỂ LỆ 

LIÊN HOAN PHIM TOÀN QUỐC  

VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2021 

(Được ban hành kèm theo Công văn số 163 /UBATGTQG  

 ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc) 

 

I. NỘI DUNG VÀ THỂ LOẠI PHIM 

1. Nội dung  

Phim tham gia Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2021 

(LHP/ATGT/2021) phải thể hiện rõ chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi 

pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, tập trung các nội dung chủ yếu: 

nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động thực thi 

pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT. Nâng cao nhận thức và ý thức tự 

giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao 

thông trong cộng đồng. Thực trạng về quản lý lái xe và trách nhiệm của doanh 

nghiệp kinh doanh vận tải trong việc kiểm soát đội ngũ lái xe; thực trạng chấp 

hành pháp luật về TTATGT của người điều khiển phương tiện; vấn đề mất an 

toàn gia thông, tai nạn giao thông do người lái xe sử dụng rượu bia, sử dụng 

điện thoại và không thắt dây an toàn. Những nguy cơ, hệ lụy, tác động tiêu cực 

đến xã hội từ những vụ TNGT thảm khốc; những giải pháp nhằm nâng cao ý 

thức, trách nhiệm của người điều khiển phương tiện…. 

2. Thể loại 

Các tác phẩm dự thi thuộc 02 thể loại: 

- Phóng sự; 

- Clip ngắn về an toàn giao thông gọi tắt là “Ống kính giao thông”. 

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân là công dân Việt Nam, hiện đang sinh sống và 

làm việc trên lãnh thổ Việt Nam đều được đăng ký dự thi (không phân biệt 

chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp). 

- Các thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo không được tham gia dự thi. 

III. ĐIỀU KIỆN PHIM DỰ THI 

1. Cá nhân, nhóm tác giả (không quá 05 người) hoặc cơ quan, đơn vị, tổ 

chức phải có đơn đăng kí dự thi (có mẫu gửi kèm theo thể lệ này, mẫu số 01 đối 

với cá nhân, nhóm tác giả; mẫu số 02 đối với cơ quan, tổ chức). 

2. Mỗi tổ chức và cá nhân đăng ký và gửi phim dự thi trực tiếp với Ban tổ 

chức Liên hoan phim, số lượng không quá 01 phim đối với mỗi thể loại. 

3. Mỗi Ban ATGT tỉnh, TP trực thuộc Trung ương tham dự tổng số không 

quá 03 phim (không khống chế thể loại và không bao gồm đối tượng thuộc mục 

III.2). 

4. Phim phóng sự thời lượng không dài quá 07 phút; clip ngắn về an toàn 

giao thông gọi tắt là “Ống kính giao thông” có thời lượng không quá 03 phút. 
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Phim phải sản xuất trong năm 2020, 2021. Phim đã được cấp phép phát trên các 

kênh truyền hình trung ương hoặc địa phương và chưa đạt giải bất cứ cuộc thi 

nào khác. Ban tổ chức khuyến khích phim gửi sớm và đã phát sóng trên Đài 

Truyền hình trung ương và địa phương. Những phim này được Ban tổ chức xem 

xét cộng thêm điểm khi xét giải. 

5. Tất cả các phim dự thi phải được số hóa theo chuẩn HD 1080i với định 

dạng phổ biến MPEG4. 

6. Ban tổ chức chỉ nhận phim dự thi thuộc 02 thể loại qui định tại mục I.2. 

7. Phim dự thi phải đảm bảo chất lượng về nội dung và kỹ thuật (hình ảnh 

và âm thanh). Mỗi phim một đĩa DVD (USB hoặc ổ cứng) riêng. Phim dự thi 

phải dán nhãn, ghi rõ (đơn vị dự thi, tên phim, thể loại, thời lượng chiếu, ngày 

gửi). 

8. Tác giả, nhóm tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền của phim dự 

thi. 

9. Ban tổ chức được quyền sử dụng các phim dự thi để phục vụ cho công 

tác tuyên truyền. 

10. Trong trường hợp sử dụng phim dự thi có mục đích thương mại, Ban tổ 

chức phải có sự đồng ý bằng văn bản của tác giả. 

IV. BAN GIÁM KHẢO 

Ban tổ chức Quyết định thành lập Ban giám khảo, tổ thư ký; ban hành Quy 

chế làm việc của Ban giám khảo và các quy định liên quan đến việc chấm thi bảo 

đảm công khai, minh bạch và khách quan. 

V. NGUYÊN TẮC CHẤM THI 

- Ban giám khảo đề xuất các tiêu chí chấm thi, trình Ban tổ chức thông qua, 

quyết định; 

- Các tác phẩm hợp lệ sẽ được chấm thi qua 02 vòng: Sơ khảo và Chung 

khảo để xác định các tác phẩm đạt giải. 

- Ban giám khảo chấm thi tập trung dưới sự giám sát của Ban tổ chức; 

- Ban tổ chức thành lập Ban giám khảo độc lập cho mỗi thể loại. 

VI. GIẢI THƯỞNG 

1. Tặng cho các phim đạt giải: mỗi thể loại phim một giải nhất; hai giải nhì, 

ba giải ba và năm giải khuyến khích. Tùy theo số lượng phim, mỗi thể loại dự 

thi, Ban tổ chức sẽ trình Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia điều chỉnh số lượng 

giải tương ứng. Các phim đạt giải nhất, nhì, ba của hai thể loại sẽ được đăng tải 

lên Fanpage của Ban Tổ chức và được khán giả bình chọn năm phim được yêu 

thích nhất. 

2. Ủy ban ATGT Quốc gia tặng:  

- Thể loại phim Phóng sự: giấy chứng nhận, cờ lưu niệm và tiền thưởng: 

giải nhất 15.000.000 đồng, giải nhì 10.000.000 đồng, giải ba 8.000.000 đồng và 

giải khuyến khích 2.000.000 đồng.  
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- Thể loại “Ống kính giao thông”: giấy chứng nhận, cờ lưu niệm và tiền 

thưởng: giải nhất 10.000.000 đồng, giải nhì 8.000.000 đồng, giải ba 6.000.000 

đồng và giải khuyến khích 2.000.000 đồng.  

- Giải năm tác phẩm được yêu thích nhất, bình chọn trực tiếp bởi khán giả 

trên Fanpage của Liên hoan phim: giấy chứng nhận và tiền thưởng 2.000.000 

đồng. 

VII. LỄ TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI LIÊN HOAN PHIM ATGT 

NĂM 2021 

Lễ tổng kết và trao giải LHP/ATGT/2021 dự kiến diễn ra vào tháng 1/2022 

tại thành phố Hà Nội; được tổ chức trong 01 ngày; Lễ tổng kết và trao giải dự kiến 

truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (Thời gian và địa điểm 

cụ thể Ban Tổ chức có thông báo sau). 

VIII. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN 

1. Phim dự thi gửi về Ban tổ chức chậm nhất là ngày 29 tháng 11 năm 2021 

bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính. 

Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về các phim gửi tham gia không đúng 

thời gian quy định (căn cứ thời điểm Ban tổ chức nhận trực tiếp hoặc theo dấu 

bưu điện đối với những đơn vị, địa phương gửi đường bưu chính) và những thất 

lạc trong quá trình tác giả gửi phim tham gia dự thi. 

2. Ban tổ chức in sao đĩa DVD các phim đạt giải nhất, giải nhì, giải ba làm 

tư liệu cấp cho các địa phương để phục vụ công tác tuyên truyền.  

3. Ban ATGT tỉnh, thành phố, các đơn vị, ban ngành trực thuộc Trung 

ương tham gia LHP/ATGT/2021, Ban giám khảo LHP/ATGT/2021 căn cứ các 

quy định trong Thể lệ này để thực hiện. Quá trình triển khai có vướng mắc đề 

nghị kịp thời phản ánh về Ban tổ chức để giải quyết. 

4. Đơn đăng ký và phim dự thi gửi về Ban tổ chức, theo địa chỉ sau đây:  

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, số 80B Trần Hưng Đạo, 

quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 0903484843; Email: ntsc.vn@gmail.com.  

Hoặc Bà Hoàng Thị Như Quỳnh -Trưởng Ban Truyền thông, Marketing và 

Trách nhiệm Xã hội, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam. Tầng 8, Trung tâm Lotte 

Hà Nội, 54 Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: (84-24) 

35536878/ Fax: (84-24) 35536841 – 42; Email: hnquynhhn@toyotavn.com.vn 

Ghi chú: Thể lệ, mẫu đơn đăng ký tham dự và kết quả cuộc thi được đăng 

tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và Website của Ủy ban ATGT Quốc 

gia:http://antoangiaothong.gov.vn; Website của Cục Cảnh sát giao thông: 

http://www.csgt.vn và fanpage của Liên hoan phim toàn quốc về ATGT năm: 

https://www.facebook.com/lienhoanphimtoanquocveATGT. 
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