
BQ GTAO THÔNG VN TAT CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TRUNG OH HANG HA! VIT NAM Dc Ip - Tr do - Hnh phñc 

St:  ,/3  /TB-DHHHVN-CTSV Hái Phdng, ngày 31 tháng 12 nàm 2021 

THÔNG BAO 
V vic nhc nhr sinh viên thu.rc hin trât tr ATGT, PCTP, ANTT trong dIp  Tt 

Diro'ng ljch, Têt Nguyen dan Nhâm dan và Lê hi Xuân 2022 

KInh gCri: 
- Các khoal vin có sinh viên; 

-DoànTN-HôiSV; 

- Sinh viên toàn Tnrtmg. 

Th?c hin Cong van S6 6190/BGDDT-GDCTHSSV ngày 29/12/202 1 cüa B 

Giáo dic và Dào tto v vic dam bão trt t1r ATGT, PCTP, ANTT trong dip  Tt 

Duang ljch, Tt Nguyen dan Nhâm dn và L hi Xuân 2022, Ban Giám hiu nhà 

truàng yeu cu các dn vj nhttc nhâ sinh viên toàn Tru?mg các ni dung nhu sau: 

1. Chp hành t& Lut Giao thông dithng b, dung st khi tham gia giao thông. 

D ung ruçiu bia - không lái Xe; không phong nhanh, vuçt u, không dánh vOng; 

không châ qua s ng11i quy djnh; di mU bão him dt chun khi di mô to, xe may, xe 

dtp din. Tuân thñ nguyen tc 5K, nht là luôn thirc hin giU khoâng cách, deo khu 

trang khi tham gia giao thông. 

2. Nang cao cãnh giác, chU dng phOng ng1ra, tich circ tham gia t giác ti 

phtm dam bão an toàn trong djp L, Tat. 

3. Bào ye mOj tru?Yng, giU an toàn thirc phm, không tang trU, buOn ban và sir 

diing vU phi, chit n, pháo n, pháo hoa n& den tthi trong djp L, Têt. 

4. Guong mu trong vic chip hành theo chU trlxang, du?ng 1i cUa Dãng, pháp 

1ut cUa Nhà nuOc, th hin téit pMm chit cUa sinh viên Trixmg Dui hc Hang hãi Vit 

Nam. 

Yêu cu các don vj và cá nhân lien quan nghiêm ttic thirc 

No'i nhiin: 
- Nhu trên; 
- Hiu truông (dé b/c); 
- Liiu: VT, CTSV. 

 

PGS.TS. Nguyn Minh Dirc 
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