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trong dip nghi I
Ve vic dam bão an ninh trttIy, an toàn giao thông dôi v' sinh viên
30/4 - 01/5 vi quy dinh ye nông do cn dôi vol ngu*i diêu khiên phuo'ng tin cor giOi
thr&ng bo^ näm 2018
J

Thc hin Cong din sO^ 434/CD-TTg ngày 06/4/2018 cüa Thu Wang Chinh phu ye vic
pIc vi thu cu di Iai cüa nhân dan báo dam tr%t tr, an toàn giao thông trong dip nghi lé 30/4
Va 01/5/2018; Kê hoach s6 1 18/KH-UBATGTQG ngãy ngày 05/4/2018 cüa U' ban An toàn
giao thông Quôc gia ye vic tuyên truyn xü 1 vi pham quy dinh nng dO cn dM vâi nguäi
diu khin phi.xccng tin ca giâi thr?mg bO näm 2018. Cong van s6 1 564/BGDDT-GDCTHSSV
ngày 19/4/2018 cCia Bô giáo dic và Dào tao, & dam bão sinh viên nghi 1e^ lành mnh, an toàn,
gitt gin an ninh trtt tr, an toàn giao thông trong dip 30/4 vâ 01/5/2018, Truàng Di hc K5?
thut Cong nghip d8 nghi các Khoa, BO mon tWc thuOc truàng thrc hin; Doàn TNCS Ho
Chi Minh, HOi sinh viên Truông phM hçip thrc hin quán trit, ph bin dé sinh viên thrc hin
nghiêm các quy dinh pháp 1ut ve^ trât tr, an toàn giao thông trong dip nghi Id 30/4 vá 01/5, dc
bitt sinh viên cn tuân thU nghiém các quy dinh sau:
1.Phái dOi mU báo him khi tham gia giao thông bang xe gn may, xe dap din;
2. Không tham gia giao thông bang xe may phân khi IOn khi chua du' diu kin;
3. Không duçic uông ncu bia truOc khi diu khiên ph.rmg tin tham gia giao thông.
4. Không sU ding din thoai khi dang lái xe.
5. Không tham gia dua xe hoc C6 vU dua xe trái phép gay mt trt ti,r và an toàn giao
thông.
Trong dip nghi 16 30/4 và 0 1/5/2018, tuyt dë,i dam báo an toàn giao thông cUng nhi.r an
toàn ve^ tInh mng, sirc khOe và tài san cUa sinh viên Va gia dinh.
Nhã trtrông d nghi các Khoa, Bô mon thuOc tnrng ph6i hap vOi Doán TNCSHCM,
I-IOi sinh viên TruOng quán trit các nOi dung trên tOi toãn the sinh viôn, doãn viên, hôi vin
thuOc thm quyên quãn 1'. Báo cáo Nhà truOng ve các hin tuçing gay mt trot tir an toàn giao
thông, an ninh trt tr & kip thai ph6i hap xcr 1'. MQi thông tin báo cáo, phãn hôi ve Nhà
tru'ông thông qua phOng Cong tác HQc sinh Sinh viên (ThS. Nguyln Tkn Dung - Trir&ng
phOng Cong tác HQC sinh Sinh vién, Di 0915.662.707 hoãc E-mail.
phongcthssvtnut.edu. vn) J.
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