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Sé:  S71  /TB-DHHHVN Hái Phông, ngày  17  tháng 4 nám 2021 

THÔNG BAO 
V vic tang cu'ô'ng tuyên truyn, gião dtic ATGT cho HSSV; phông, 
chông d1ch bnh Covid-19 trong djp nghi lê 30/4-01/5 nàm 2021 

KInhgi:ri: 

- Phông TC-HC, DT, CTSV;' 

- Côngdoàn,DoânTN,Hi SV; 

- Các Khoa/ VinI Tru'?rng Cao dàng VMU. 

Thirc hin Cong van s 1593/BGDDT - GDCTHSSV ngày 22/4/2021 cüa 

Bô Giáo duc và dào to v vic tang cung tuyên truyn, giáo diic ATGT cho 

HSSV; phông, chng djch bnh Covid-19 trong dip  nghi l 30/4-01/5 näm 2021, 

Ban Giám hiu d nghj các dan vi, h9c viên và sinh viên thçrc. hin các ni dung 

sau: 

1. Dy mtnh cong tác tuyên truyn, ph bin pháp 1ut v ATGT, huOng dn 

k näng tham gia giao thông an toàn và kin thCrc phông, chng djch bnh Covid-

19 khi tham gia giao thông trên các trang thông tin din ti:r, trang fanpage. 

2. Cong doàn, Doàn Thanh niên, Hi Sinh viên truè'ng tuyên truyn, vn 

dng can b, viên chrc, ngu?i lao dng và doàn viên, sinh viên nghiêm tüc thuc 

hin: "Dã ung ru'çiu, bia - không lái Xe"; "Không si:r diing din thoi khi lái Xe"; 

"Di mU báo him dt chun klii di rnô to, xe may, xe dp din"; "That day an toàn 

khi ngi trên xe ô to"; "Mac áo phao khi di các phuo'ng tin giao thông diRing 

thüy"; thrc hin nghiêm 5K (Khu trang, Khr khun, Khoãng cách, Không tp 

trung, Khai báo Y t) d phông, chng djch bnh Covid-19 hiu qua. 

Yen cu các do'n vj, cá nhân lien quan, h9c viên và sinh viên toàn tru'ông 

nghiêm tüc thi'c hii 1 — 

Noi nhân: 
-Nhixtrên; 
- Hiu truóiig (dê báo cáo); 
- Liru: VT, CTSV 

PGS.TS Nguyen Minh Du'c 
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