
 Sáng ngày 25/5/2022, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh đã phối hợp với 

Công an huyện Lắk tổ chức tuyên truyền phổ biến Pháp luật An toàn giao thông và 

công tác Phòng cháy, chữa cháy năm 2022.  

 
Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường tham gia buổi tuyên 

truyền 

 Tại buổi tuyên truyền, trên 30 cán bộ, giáo viên, nhân viên và gần 500 học 

sinh của nhà trường đã được lãnh đạo, cán bộ các Đội nghiệp vụ công an huyện phổ 

biến, quán triệt những nội dung, kiến thức cơ bản về: Luật Phòng chống tác hại của 

rượu, bia; Luật giao thông đường bộ; Nghị định 100/2014/NĐ-CP; Nghị định số 

123/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực giao thông đường bộ và đường sắt; Thông tư số 31/2013/TT-BGTVT, ngày 

29/9/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của 

xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. 

 
Thượng úy Hồ Trường Sơn, cán bộ Đội CSGT phổ biến các nội dung về luật 

ATGT đường bộ 



 

 Phổ biến các nội dung về điều kiện của người tham gia giao thông; một số 

hành vi bị nghiêm cấm; một số quy tắc khi tham gia giao thông như: tốc độ và khoảng 

cách giữa các xe; vượt xe; chuyển hướng, tránh, vượt, lùi xe; quyên ưu tiên của một 

số loại xe...; mức phạt một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 

  
Học sinh trường THPT Nguyễn Chí Thanh hào hứng tham gia trả lời các câu hỏi 

về Luật ATGT đường bộ 
 

 
Bà Phan Thị Hải Trang – Phó Giám đốc BIDV chi nhánh Lắk trao quà cho các 

em học sinh có câu trả lời đúng 
 

 Về công tác Phòng cháy, chữa cháy cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh 

của nhà trường đã được các cán bộ Đội PCCC –CNCH hướng dẫn cách xử lý tình 

huống sự cố khi có cháy xảy ra; Hướng dẫn cài đặt App • Báo cháy 114” và Zalo 

phục vụ tuyên truyền PCCC&CNCH. 



  

Đ/c Vũ Hoàng, đ/c Khánh, Cán bộ Đội PCCC hương dẫn sử dụng phương tiện 
chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy ban đầu 

 

 Hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy ban 

đầu…..và thực hành chữa cháy…. 

 

  

CB, GV nhà trường thực hành chữa cháy 

   



  

 

Học sinh tham gia thực hành chữa cháy 

 

 Thông qua tuyên truyền giúp cho cán bộ, giáo viên, học sinh của nhà trường 

nắm bắt được thông tin thiết thực, hiểu và chấp hành tốt các quy định của pháp luật 

về các lĩnh vực liên quan cũng như trang bị thêm cho mình những kỹ năng xử lý tình 

huống khi có cháy xảy ra./. . 

 

 


