
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                       

      Số:        /ĐHNN-CTHSSV                                        Hà Nội, ngày       tháng  4   năm 2022 
V/v tăng cường tuyên truyền, 

giáo dục ATGTcho HSSV 

trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2022 

 

 
Kính gửi:  Các đơn vị trong toàn trường 

 

 

Thực hiện công văn số 1622/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 26 tháng 04 năm 2022  của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho 

HSSV trong dịp nghỉ Lễ 30/04 và 01/05 năm 2022, Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn 

vị trong toàn Trường quán triệt đến cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh - sinh 

viên thực hiện tốt các nội dung sau đây: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT, hướng dẫn kỹ năng 

tham gia giao thông an toàn và kiến thức phòng chống dịch COVID-19 khi tham gia giao 

thông.  

2. Quán triệt cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, người lao động và HSSV nghiêm túc 

thực hiện: “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”; “Đội 

mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện”; “Thắt dây an toàn khi ngồi trên 

xe ô tô”; “Mặc áo phao khi đi các phương tiện giao thông đường thủy”; thực hiện nghiêm 

quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.  

3. Các đơn vị liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ cơ quan công an để xử lý kịp thời 

các nội dung, vấn đề phát sinh liên quan đến thực hiện qui định về an toàn giao thông đối 

với cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, người lao động và HSSV thuộc phạm vi quản lý. 

Đề nghị Trưởng các đơn vị trong toàn trường quan tâm, chỉ đạo, thực hiện nghiêm 

túc các nội dung trên./. 

Nơi nhận:         

- Như trên;                                                                        KT. HIỆU TRƯỞNG 

- Lưu: HCTH, CTHSSV, P32.                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

     

 

 

                                                                                                         Nguyễn Xuân Long 
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