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S,fOf0,TB-DHHHVN Hal Phông, ngày 2 tháng 8 nám 2022 

THÔNG BAO 
V vic tAng c.rà'ng cong tác bAo dArn trât tu' ATGT trong djp nghi 

Lê Quôc khAnh 02/9 và "Tháng cao diem ATGT cho HSSV den trtrà'ng" 

KInh gi:ri: 
- Cong doàn, Doàn TN, Hi SV; 
- Các Khoal Vin cO sinh viên/ Tnr?mg Cao dang VMU; 
- Khu ni trü Quan Nam, Khu nti trü C; 

Thi;rc hin Cong vAn s6 4023/BGDDT-GDCTHSSV ngày 23/8/2022 cüa B 
Giáo dic và dào t?o  ye vic tang cithng cong tác bão dam trt tir ATGT trong dip  nghi 
Lé Quôc khánh 02/9 và "Tháng cao dim ATGT cho HSSV den trtthng", Ban Giám 
hiu dê nghj các dcm vj thrc hin các nOi  dung nhu' sau: 

1. Tip tic trin khai thirc hin các hott dng tuyên truyn, ph biên pháp lut 
ye ATGT cho can b, giáng viên, sinh viên nAm 2022. 

2. Trin khai "Tháng cao dim ATGT cho HSSV dn tri.r?Yng - tháng 9" vâi các 
hott dng cii the: giáo diic kiên thfrc va k nAng tham gia giao thông an toàn cho 
HSSV, tang c1sng hixàng dan HSSV chap hành các quy tAc giao thông khi diêu khiCn 
phiscing tin giao thông dé dAm bAo trt tr ATGT; phôi hqp vài c quan chrc nAng, 
chInh quyên dja phrnirng bAo dam trt tir ATGT khu virc cong trung h9c. 

3. Dy m?nh  tuyên truyn, ph bin pháp lust  ATGT, vn dng can b, viên 
chirc, ngu?ñ lao dng vA HSSV thc hin nghiêm các quy djnh: "DA uOng ru'çiu, bia - 
không lAi Xe"; "Không si'r diing din thoi khi lái xc"; "Di mU bAo hiêm dt chuân khi 
di mô tO, xc may, xc dtp din"; "That day an toAn khi ngi trén xc 0 to"; tuân thU quy 
tAc giao thông; phông ngira tai ntn dis?mg dèo doe, trên nhng cung du?ng mien nUi 
cO nguy co cao xay ra tai nn giao thông duO'ng bO,  dung ngang qua dithng sat, 
dir&ng thUy ni dja. 

4. Lng ghép phi bin, tuyên truyn, giáo diic pháp 1ut v bAo dAm trtt tir 
ATGT cho sinh viên khóa 63 trong Tuân sinh hoat cong dan dâu khOa. To chIrc cho 
di sinh viên tInh nguyen tham gia h trçY ye giao thông trong djp dOn sinh viên rnài 
nhp Trir?mg dê tránh Un tAc tti cAc dAu mOi giao thông trên dja bàn. 

D nghj các dcm vj nghiêm tUe trin khai thijc hin cAc ni dung tai  Thông bAo 
nAy va kjp th?i bAo cáo Ban Giám hiu trisO'ng thông qua Phong Cong tAc sinh viên 
(SDT: 0988442166) các van de phát sinh (nêu co). 

Yêu câu các do'n vj, cá nhân lien quan nghiêm tüc thirc hinJ 

Noi nhin: 
-Nhistrên; 
- Hiu trnóiig (dê báo cáo); 
- Luu: VT,CTSV 

GS.TS guyn Mmli Due 
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