
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:        /SGDĐT-CTrTT 

V/v tuyên truyền học sinh, sinh 

viên đi bộ dưới hầm chui nút giao 

thông phía Tây cầu sông Hàn gây 

nguy cơ mất an toàn giao thông  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày         tháng 02 năm 2021 

 

 

  Kính gửi:  

        - Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện; 

        - Các trường đại học ngoài công lập; 

        - Các trường, trung tâm trực thuộc Sở. 
 

 

 Căn cứ Công văn số 15/CV-BATGT ngày 14 tháng 01 năm 2021, của Ban 

An toàn giao thông thành phố về việc tuyên truyền và xử lí việc người dân đi bộ 

dưới hầm chui nút giao thông phía Tây cầu sông Hàn gây nguy cơ mất an toàn 

giao thông. Theo đó, trong thời gian qua tình trạng thiếu niên, nhất là học sinh, 

sinh viên đi bộ dưới hầm chui phía Tây cầu sông Hàn để chụp ảnh gây mất an 

toàn giao thông, đặc biệt là vào thời gian từ 21 giờ đến 24 giờ. Để đảm bảo an 

toàn giao thông cho người và phương tiện qua khu vực này, Sở Giáo dục và Đào 

tạo đề nghị các đơn vị, trường học thực hiện như sau: 

Phổ biến, tuyên truyền đến học sinh, sinh viên không đi bộ dưới hầm chui 

phía Tây cầu sông Hàn, chụp ảnh, đùa giỡn ... hành vi trên là vi phạm Luật Giao 

thông đường bộ và là nguy cơ gây mất an toàn giao thông, nguyên nhân dẫn đến  

tai nạn giao thông. 

 Với mục tiêu "Tính mạng con người là trên hết", đề nghị các đơn vị, 

trường học tổ chức triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Ban ATGT thành phố; 

- Giám đốc, Phó GĐ Sở;  

- Trưởng các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, CTrTT. D.                                                                 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Nguyễn Minh Thành  
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