
Bài phát biểu khai mạc hội thi An toàn giao thông tại huyện Chợ Mới 

Kính thưa các quý vị đại biểu 

Thưa các đoàn dự thi và toàn thể các đ/c có mặt trong hội thi hôm nay  

 - Căn cứ Công văn số 4235-CV/HNDTW, ngày 6 tháng 7 năm 2018 của 

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Kế hoạch số 14 -KH/HNDT ngày  9  

tháng   8 năm 2018 của Hội Nông dân tỉnh về việc Tổ chức truyên thông, Tọa 

Đàm, Hội thi về An toàn giao thông năm 2018. 

Hôm nay 16/10, Trung ương Hội Nông dân phối hợp Hội Nông dân tỉnh 

An Giang Tổ chức Hội thi “Nông dân với An toàn giao thông năm 2018” tại 

huyện Chợ Mới 

Thay mặt cho ban tổ chức tôi nhiệt liệt chào đón các vị đại biểu, các đ/c 

trong ban giám khảo, các thí sinh và cổ động viên đã về dự hội thi ngày hôm 

nay. 

Kính thưa các quý vị đại biểu, thư toàn thể hội thi. 

Trong xu thế hội nhập và phát triển để đáp ứng yêu cầu của xã hội thì hệ 

thống giao thông cùng các phương tiện giao thông cũng ngày một tăng lên. 

Chính vì vậy, mỗi người dân chúng ta cần phải hiểu biết luật giao thông và có ý 

thức thực hiện nghiêm túc những quy định khi tham gia giao thông để hạn chế 

thấp nhất sự rủi ro, đảm bảo sự bình yên, hạnh phúc của mỗi người, mỗi nhà. 

Đối với bà con nông dân, ngoài tham gia lao động sản xuất mang lại tài 

sản, lương thực phục vụ cho xã hội và thường xuyên tham gia giao thông cần 

được trang bị những kiến thức về luật giao thông, giáo dục ý thức tự giác 

nghiêm chỉnh chấp hành những quy định về an toàn giao thông. Song để những 

kiến thức đó thực sự có ý nghĩa, tác dụng thực tế với hội viên và nông dân và 

có sức lan toả rộng rãi trong cộng đồng thì việc tuyên truyền giáo dục luật an 

toàn giao thông là rất quan trọng và cần thiết. 

Hội thi An toàn giao thông của Hội Nông dân huyện Chợ Mới hôm nay sẽ 

tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích, những tiểu phẩm và tình huống giao 

thông rất thực tế và dí dỏm giúp chúng ta dễ hiểu, dễ nhớ những bài học về an 

toàn giao thông. Ấn tượng về buổi tuyên truyền sẽ là những hình ảnh, là bức 

thông điệp sinh động về an toàn giao thông. 



Với ý nghĩa đó tôi xin tuyên bố khai mạc Hội thi An toàn giao thông năm 

2018 của hội Nông Dân tỉnh An Giang Chúc các vị đại biểu, Ban tổ chức Hội 

thi, và toàn thể các đồng chí có mặt tại hội trường hôm nay.  

Đặc biệt chúc các đồng chí trong ban giám khảo sức khoẻ và hoàn thành 

tốt nhiệm vụ. Chúc các thí sinh bình tĩnh, tự tin và chiến thắng. 

Chúc Hội thi thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn./. 

 


