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TRONG SỐ NÀY 
 

 Văn hóa giao thông kém là 
nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tai nạn giao 
thông. (Tr.1) 

      Hồng Minh  
 

 Nguyên nhân, điều kiện của 

tình trạng thiếu văn hóa giao thông của 
người tham gia giao thông. (Tr.4) 

            TS. Vũ Thị Thu Thủy 
  

 Văn hóa giao thông, trách 
nhiệm thuộc về ai? (Tr.9) 

nhandan.com.vn       
 

 Văn hóa giao thông - Đôi điều 
cần suy ngẫm. (Tr.14)            

                  Quỳnh Trang (Tổng hợp) 
 

  “Xây dựng văn hóa giao thông 
trong thanh, thiếu nhi” với tinh thần “tính 
mạng con người là trên hết”. (Tr.15)   

                                              Mạnh Hùng 
 

 Văn hóa “tham gia giao thông” 
của giới trẻ hiện nay! (Tr.17)    

       Khả Vy 
 

 Văn hóa giao thông và trách 

nhiệm của giới trẻ. (Tr.19)       
                                         

Nguyễn Thị Thanh Hường 
 

 Giáo dục ý thức chấp hành an 

toàn giao thông cho học sinh: Dễ mà khó. 

(Tr.21) 

Lê Minh 
 

 Cải thiện về an toàn giao thông 
với học sinh phổ thông. (Tr.23) 

Huỳnh Hương Giang 
 

Biện pháp xây dựng văn hóa 
giao thông trong thanh, thiếu niên 

 

 Xây dựng văn hóa giao thông 

trong thanh thiếu niên. (Tr.25) 

                    TS. Khuất Việt Hùng 

  Xây dựng văn hóa giao thông 
trong thanh, thiếu niên: Không thể thiếu 
sự đồng hành của gia đình. (Tr.30) 

      Trung úy Nguyễn Hữu Phước 
 

 Những hoạt động thiết thực xây 
dựng văn hóa giao thông. (Tr.31)                                 

           Vũ Thị Thu Thủy 
 

 Nâng cao ý thức tham gia giao 
thông cho giới trẻ. (Tr.36)                                  

phunuphapluat.vn 
 

 Tuyên truyền văn hóa giao 
thông cho thanh thiếu niên: Rất cần sự 
chung tay của các nghệ sỹ. (Tr.37)                                 

                    baomoi.com 
 

 Trang bị kiến thức an toàn giao 
thông cho học sinh trung học cơ sở - Đã 
có “lời giải” mới. (Tr.39)                                  

                          dantri.com.vn  
 

 Chế tài để học sinh không 
“nhờn” Luật Giao thông. (Tr.41)                                 

Vinh Hương 
 

Sơn La và công tác xây dựng văn 
hóa giao thông trong thanh, thiếu niên 

 

 Sơn La: Xây dựng văn hóa giao 
thông trong thanh thiếu niên. (Tr.42)                                 

mt.gov.vn 
   

 Hưởng ứng Năm An toàn giao 
thông 2017 nhân dân các dân tộc Sơn La 
tích cực tìm hiểu và chấp hành nghiêm 
chỉnh Luật Giao thông vì hạnh phúc của 
bản thân, gia đình và xã hội! (Tr.44)                                 

Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La 
 

 Nâng cao nhận thức và ý thức 
tự giác chấp hành pháp luật của người 
tham gia giao thông. (Tr.46)                                  

Duy Thái 
 

 Tuyên truyền nâng cao nhận 
thức Luật Giao thông đường bộ cho học 
sinh. (Tr.47)                                  

Minh Thu  
 



 Hội nghị sơ kết công tác bảo 
đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng 
đầu năm 2017. (Tr.48)                                  

Quốc Tuấn 
Bạn có biết? 
 Một số kinh nghiệm trong bảo 

đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ 
của Nhật Bản. (Tr.49)                                  

Đại tá, TS. Phạm Trung Hòa, 
Đăng Quang 

 

 Kinh nghiệm của Thụy Điển 
trong giảm thiểu tai nạn giao thông do 
người điều khiển phương tiện vi phạm 
các quy định về nồng độ cồn gây ra. 
(Tr.52)                                  

ThS. Đinh Thị Phương Dung, 
ThS. Nguyễn Thế Anh  

 

 Kỹ năng tham gia giao thông 
bằng xe đạp. (Tr.56)                                  

Hà Giang 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lời giới thiệu 
 

Tai nạn giao thông luôn là vấn đề xã hội bức xúc mang tính toàn cầu, là thách 

thức lớn ở nước ta cũng như tất cả các nước trên thế giới. Theo thống kê của tổ 
chức Y tế Thế giới mỗi năm có 1,3 triệu người chết, 50 triệu người bị thương vì tai 

nạn giao thông đường bộ, thiệt hại 1.540 tỷ USD. Tại Việt Nam, Bình quân mỗi 
năm có 9.000 người chết, mỗi ngày có 24 người người vĩnh viễn ra đi; 70 người bị 

thương và tàn phế suốt đời do tai nan giao thông. Hàng năm tai nạn giao thông đã 
cướp đi 2,5 - 2,9% GDP; ước tính khoảng 250 - 300 tỷ đồng mỗi ngày. Thiệt hại to 

lớn về con người, sức khỏe, di chứng thương đau của tai nạn giao thông là nỗi ám 
ảnh không thể xóa nhòa trong ký ức của thân nhân người bị nạn và cộng đồng.  

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông; nhưng nguyên nhân 
hàng đầu dẫn đến tình trạng tai nạn giao thông ở Việt Nam tăng cao hơn hẳn so với 

các nước trên thế giới đó là ý thức của người tham gia giao thông chưa cao. Vì vậy 
việc xây dựng văn hóa giao thông, đặc biệt là đối tượng thanh, thiếu niên đã được 

nhiều chuyên gia xem là biện pháp quan trọng nhất nhằm giảm tỷ lệ tai nạn giao 
thông.  

Việc xây dựng thành công văn hóa giao thông tiên tiến trong thanh thiếu 
niên sẽ góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, một xã hội có 

một nền văn hóa giao thông tốt sẽ góp phần đắc lực trong việc nâng cao chất 
lượng cuộc sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao sức 

cạnh tranh của nền kinh tế và vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Xây dựng 
văn hóa giao thông nói chung và văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên nói 

riêng là một trong những trọng tâm mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ đặc biệt quan 
tâm; là vấn đề liên ngành, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và mỗi công dân kiên trì 
cùng vào cuộc, nhận thức, thực hiện đúng trách nhiệm của mình, góp phần xây 

dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên. 

Nhằm góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham 
gia giao thông. Thư viện tỉnh Sơn La biên soạn và giới thiệu cùng bạn đọc Thông 

tin khoa học chuyên đề: “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu 

niên”.  

Trân trọng giới thiệu! 
 

                                                                                                                           BAN BIÊN SOẠN 
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VĂN HÓA GIAO THÔNG KÉM LÀ  

NGUYÊN NHÂN CỐT LÕI DẪN ĐẾN TAI NẠN GIAO THÔNG 
 

Dù kết cấu hạ tầng giao thông có nâng lên, chế tài xử lý nghiêm khắc hơn 
nhưng nếu ý thức người tham gia giao thông kém thì tai nạn giao thông vẫn xảy ra. 

Những điều đáng suy ngẫm 
Hiện nay ở nước ta, tai nạn giao thông đang trở thành một “vấn nạn” vô cùng nguy 

hiểm. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông liên quan ba yếu tố cơ bản: 
Đường sá (kết cấu hạ tầng), phương tiện vận tải, con người.  

Trong yếu tố con người, cùng với hành vi chấp hành luật giao thông thì thái độ 
“ứng xử” của người tham gia giao thông đóng vai trò không nhỏ trong việc giữ gìn trật tự 
an toàn giao thông. 

Văn hóa giao thông, thực chất là nói đến cách ứng xử của con người với các quy 
định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và quan hệ giữa con người với nhau. 

Có thể nói, văn hóa giao thông bao gồm văn hóa của người tham gia giao thông, 
văn hóa của những người quản lý, hoạch định giao thông.  

Trong những yếu tố trên đây thì người trực tiếp tham gia giao thông đóng một vai 
trò quan trọng tạo nên văn hóa giao thông. Bức tranh văn hóa giao thông Việt Nam thời 
kỳ hội nhập rất đa dạng, phong phú, có mặt tích cực và cả mặt tiêu cực, trong đó mặt tiêu 
cực có phần nổi bật hơn. 

Thí dụ, khi xảy ra ùn tắc giao thông, tâm lý của người tham gia giao thông là: Cần 
“thoát” khỏi điểm ùn tắc và những “vật cản” trên đường càng nhanh càng tốt. Nhằm đạt 
mục đích đó, người tham gia giao thông “nảy” ra các cách ứng xử khác nhau.  

Thứ nhất, một bộ phận chấp nhận thực trạng hiện hữu, xếp hàng chờ đợi, tuân thủ 
sự điều hành của cảnh sát giao thông cho đến khi thông tuyến. 

Thứ hai, một bộ phận khác, “bằng mọi cách”, “mọi giá” vượt qua điểm ùn tắc và 
đến đích nhanh nhất, bất chấp các quy định của luật lệ giao thông, thậm chí coi thường 
sự an toàn ngay cả của mình và của những người xung quanh. 

Hai cách ứng xử nói trên cùng tồn tại song song: 

Nhóm thứ nhất, có thể gọi là những người có văn hóa giao thông, hay là cách ứng 
xử có văn hóa trong hoạt động giao thông. 

Nhóm thứ hai, là những người thiếu văn hóa giao thông. Ðiều đáng buồn hiện tại tỷ 
lệ số lượng người thuộc nhóm thứ hai còn khá cao.  

Tức là xã hội ta hiện nay, tình trạng coi thường kỷ cương, luật lệ giao thông, có thói 
quen đi lại không phù hợp nếp sống văn hóa, văn minh đang tồn tại khá phổ biến. 

Điều này lý giải vì sao những năm qua, Chính phủ đã có các nghị định, thông tư, 
chỉ thị chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Bộ Công an cũng ra 
nhiều văn bản, chỉ thị, hướng dẫn, phối hợp với các bộ, ngành, chính quyền địa phương 
tiến hành nhiều biện pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự 
an toàn giao thông đô thị. 
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Các văn bản pháp luật đi từ việc tuyên truyền, giáo dục, đến xử lý, cưỡng chế thi 
hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhưng có thể nói tình hình trật tự an toàn 
giao thông đường bộ hiện nay vẫn có những diễn biến phức tạp, thực sự chưa ổn định; vi 
phạm trật tự an toàn giao thông, ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông vẫn đang có xu 
hướng phức tạp về nhiều mặt.  

Những con số báo động 

Thời gian qua số vụ vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông ngày một gia 
tăng. Theo số liệu thống kê của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, trong 5 
năm (2010 - 2014), lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện và xử lý 
30.318.880 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, Kho bạc Nhà nước 
thu hơn 11.465 tỷ đồng.  

Như vậy, trung bình mỗi năm, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý 
trên 6 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, Kho bạc Nhà nước thu trên 
2.000 tỷ đồng.  

Trung bình mỗi năm cả nước có gần 10.000 người chết và hơn 20.000 người bị 
thương do tai nạn giao thông, gây thiệt hại hàng chục ngàn tỷ đồng.  

Tình hình vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ tập trung vào các lỗi như: 

Người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định; vi phạm các quy tắc tránh vượt, 
đi không đúng làn đường, phần đường; vượt đèn đỏ; không đội mũ bảo hiểm khi điều 
khiển mô tô, xe gắn máy; chở quá số người quy định; sử dụng rượu, bia quá nồng độ cho 
phép khi điều khiển phương tiện giao thông; phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh 
võng... nhiều trường hợp khi bị phát hiện, xử lý còn cố tình cản trở, chống lại người thi 
hành công vụ.  

Bên cạnh đó, tại các thành phố lớn, trong các giờ cao điểm, người tham gia giao 
thông thường xuyên phải đối mặt với tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài xảy ra (năm 
2014 toàn quốc xảy ra 200 trường hợp, tăng 21 trường hợp so với năm 2013). 

Không ít vụ ùn tắc nhỏ thành lớn là do hiện tượng chen lấn, người điều khiển 
phương tiện không xếp hàng chờ thông xe lần lượt, lại tìm cách vượt lên trước, bịt kín 
làn đường dòng xe ngược lại, tạo ra tình huống “nêm cối” rất khó gỡ.  

Cũng cần phải nói thêm, mặc dù hệ thống giao thông vận tải những năm qua đã 
được nâng cấp và có sự đổi mới đáng kể, nhưng vẫn chưa đáp ứng kịp mức độ gia tăng 
nhanh chóng về nhu cầu đi lại. Ðặc biệt ở khu vực đô thị, hệ thống kết cấu hạ tầng và vận 

tải công cộng thường xuyên chịu sức ép quá tải từ 150 đến 300%. 

Trong điều kiện đó, việc mỗi thành viên trong xã hội không ngừng nâng cao nhận 

thức, tự giác thực hiện tốt những tiêu chí của văn hóa giao thông, mà cốt lõi là tuân thủ 
nghiêm túc và tự giác những quy định của các bộ luật giao thông (đường bộ, đường sắt, 
đường thủy nội địa, đường biển, đường không) lại càng trở nên cấp thiết và là một trong 
những điều kiện hết sức quan trọng góp phần giảm thiểu tai nạn, tình trạng ùn tắc giao 
thông. 

Văn hóa giao thông bắt đầu từ việc nhỏ nhất 
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Văn hóa giao thông được nhắc đến thường xuyên trong những năm gần đây, từng 
trở thành chủ đề chính của Năm An toàn giao thông 2013. 

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia thì văn hóa giao thông trước hết được 
biểu hiện bằng hành vi xử sự đúng pháp luật và theo chuẩn mực về lẽ phải, cái đẹp, cái 
thiện của người tham gia giao thông.  

Văn hóa giao thông phải hội tụ đầy đủ 3 tiêu chí:  

Thứ nhất là nhận thức và hành động, ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định 
của pháp luật. 

Thứ hai là có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, biết tôn trọng, nhường nhịn, 
giúp đỡ người khác trong quá trình tham gia giao thông trên đường. 

Thứ ba là có thái độ văn minh, lịch sự khi xảy ra va chạm giao thông và cần thiết 
phải có tinh thần “thượng tôn” pháp luật.  

Chính vì vậy, bản thân mỗi người tham gia giao thông hãy nâng cao ý thức tự giác, 
trách nhiệm trong tham gia giao thông. 

Để giảm thiểu tai nạn giao thông và tình trạng ùn tắc giao thông, mỗi người dân cần 
nâng cao ý thức và tôn trọng pháp luật. Nghe qua như câu hô khẩu hiệu, nhưng ý kiến 
của các chuyên gia giao thông của Hà Nội đều đồng tình quan điểm này. 

Bởi nếu đi đúng làn đường, đúng đèn tín hiệu, việc lưu thông sẽ thuận lợi hơn rất 
nhiều, nhất là trong điều kiện đường sá chật chội, phương tiện cá nhân quá nhiều như 
hiện nay. 

Do đó, văn hóa giao thông phải được xây dựng từ trong mỗi gia đình, nhà trường 
đến các cơ quan công sở thông qua các biện pháp tuyên tuyền khác nhau. 

Các lực lượng chuyên ngành, trực tiếp làm nhiệm vụ kiểm soát giao thông phải xử 
lý nghiêm các hành vi vi phạm bằng cách tăng nặng mức phạt để răn đe. Và đã đến lúc 
cả xã hội phải “tuyên chiến” với kiểu tham gia giao thông “tùy tiện”. 

Những kết quả đạt được trong kiểm tra, xử lý vi phạm chỉ thực sự có hiệu quả khi 
người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm luật và tự giác nâng cao ý thức, xây 
dựng văn hóa khi tham gia giao thông. 

Thực tế, đa số các trường hợp vi phạm đều là lứa tuổi thanh thiếu niên, nên để xây 
dựng được hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông, công tác tuyên truyền thời 
gian tới cần tập trung sâu rộng ngay từ các trường học.  

Có thể nói văn hóa giao thông bắt đầu từ thói quen nhỏ nhất, đó là chấp hành 
nghiêm việc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy, xe máy điện, xe đạp điện. 

Nghiêm chỉnh chấp hành tín hiệu giao thông, có thái độ tôn trọng, nhường nhịn 
nhau khi tham gia giao thông, bênh vực, bảo vệ những trường hợp yếu thế như phụ nữ, 
trẻ em, người già, người tàn tật. 

Những hành vi tưởng như nhỏ bé ấy lại là nét đẹp có văn hóa trong tham gia giao 
thông, để cùng nhau xây dựng một xã hội không tai nạn giao thông, an toàn, thân thiện. 

 

                                                                                      Hồng Minh 
                                                                               (giaoduc.net.vn  - Ngày 10/6/2016) 
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NGUYÊN NHÂN, ĐIỀU KIỆN CỦA TÌNH TRẠNG  

THIẾU VĂN HÓA GIAO THÔNG CỦA NGƯỜI THAM GIA GIAO THÔNG 
 

Nói đến văn hóa giao thông, thực 
chất là nói đến cách ứng xử của con 
người với các quy định của pháp luật 
về trật tự, an toàn giao thông và quan 
hệ giữa con người với nhau. Có thể nói, 
văn hóa giao thông bao gồm văn hóa 
của người tham gia giao thông, văn hóa 
của những người quản lý, hoạch định 
giao thông. Trong những yếu tố trên 
đây thì người trực tiếp tham gia giao 
thông đóng một vai trò quan trọng tạo 
nên văn hóa giao thông. Bức tranh văn 
hóa giao thông Việt Nam thời kỳ hội 
nhập rất đa dạng, phong phú, có mặt 
tích cực và cả mặt tiêu cực, trong đó 
mặt tiêu cực có phần nổi bật hơn. 

Mặc dù những năm qua, Chính phủ 
đã có các nghị định, thông tư, chỉ thị chỉ 
đạo thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an 
toàn giao thông, Bộ Công an cũng ra 
nhiều văn bản, chỉ thị, hướng dẫn, phối 
hợp với các bộ, ngành, chính quyền địa 
phương tiến hành nhiều biện pháp nhằm 
bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường 
bộ và trật tự, an toàn giao thông đô thị, từ 
việc tuyên truyền, giáo dục, đến xử lý, 
cưỡng chế thi hành pháp luật về trật tự, an 
toàn giao thông, nhưng có thể nói tình 
hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ 
hiện nay vẫn có những diễn biến phức tạp, 
thực sự chưa ổn định; vi phạm trật tự, an 
toàn giao thông, ùn tắc giao thông, tai nạn 
giao thông vẫn đang có xu hướng phức 
tạp về nhiều mặt. Số vụ vi phạm hành 
chính về trật tự, an toàn giao thông ngày 
một gia tăng. Theo số liệu thống kê của 
Cục Cảnh sát giao thông, trong 5 năm 
(2010 - 2014), lực lượng cảnh sát giao 

thông toàn quốc đã phát hiện và xử lý 
30.318.880 trường hợp vi phạm trật tự, an 
toàn giao thông đường bộ, Kho bạc Nhà 
nước thu 11.465 tỷ 364.833 triệu đồng. 
Như vậy, trung bình mỗi năm, lực lượng 
cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý 
trên 6 triệu trường hợp vi phạm trật tự, an 
toàn giao thông, Kho bạc Nhà nước thu 
trên 2.000 tỷ đồng. Trung bình mỗi năm 
cả nước có gần 10.000 người chết và hơn 
20.000 người bị thương do tai nạn giao 
thông, gây thiệt hại hàng chục ngàn tỷ 
đồng. Tình hình vi phạm pháp luật về 
giao thông đường bộ tập trung vào các lỗi 
như: Người điều khiển phương tiện chạy 
quá tốc độ quy định; vi phạm các quy tắc 
tránh vượt, đi không đúng làn đường, 
phần đường; vượt đèn đỏ; không đội mũ 
bảo hiểm khi điều khiển môtô, xe gắn 
máy; chở quá số người quy định; sử dụng 
rượu, bia quá nồng độ cho phép khi điều 
khiển phương tiện giao thông; phóng 
nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng..., 
nhiều trường hợp khi bị phát hiện, xử lý 
còn cố tình cản trở, chống lại người thi 
hành công vụ. Bên cạnh đó, tại các thành 
phố lớn, trong các giờ cao điểm người 
tham gia giao thông thường xuyên phải 
đối mặt với tình trạng ùn tắc giao thông 
kéo dài xảy ra (năm 2014 toàn quốc xảy 
ra 200 trường hợp, tăng 21 trường hợp 
(6,7%) so với năm 2013). Không ít vụ ùn 
tắc nhỏ thành lớn là do hiện tượng chen 
lấn, người điều khiển phương tiện không 
xếp hàng chờ thông xe lần lượt, lại tìm 
cách vượt lên trước, bịt kín làn đường 
dòng xe ngược lại, tạo ra tình huống “nêm 
cối” rất khó gỡ. Điều đó cho thấy một bộ 
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phận người dân chưa có ý thức chấp hành 
pháp luật về giao thông đường bộ và chưa 
có thói quen ứng xử có văn hóa khi tham 
gia giao thông. 

1. Nguyên nhân, điều kiện khách 
quan  

Tình trạng thiếu văn hóa giao thông 
của người tham gia giao thông ở Việt 
Nam do tác động từ một số nguyên nhân, 
điều kiện khách quan chủ yếu sau đây: 

- Những yếu tố môi trường tự nhiên 
như: Thời tiết, bão lũ, ô nhiễm không khí, 
ô nhiễm môi trường, nguồn nước; yếu tố 
môi trường xã hội như: Mặt trái của nền 
kinh tế thị trường; phong tục tập quán, 
thói quen, tâm lý đám đông… đã ảnh 
hưởng gián tiếp đến tâm lý, văn hóa giao 
thông của người tham gia giao thông, văn 
hóa của nhà quản lý, hoạch định giao 
thông.  

- Hệ thống giao thông nước ta đang 
còn tồn tại nhiều bất cập, hạ tầng lạc hậu, 
thiếu đồng bộ, chưa tương xứng với tốc 
độ phát triển của dân số và phương tiện, 
chưa đáp ứng kịp yêu cầu của cuộc sống 
và tốc độ đô thị hóa của đất nước. Phần 
lớn các tuyến đường bộ còn chật hẹp, 
chưa bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật, 
dòng phương tiện lưu thông trên đường là 
dòng hỗn hợp (xe cơ giới, xe thô sơ, 
người đi bộ) có tốc độ khác nhau nên 
thường gây ra các xung đột ở các giao cắt. 
Chất lượng mặt đường, ngoại trừ số tuyến 
vừa được nâng cấp là tốt, còn nhiều tuyến 
chưa bảo đảm, đặc biệt ở khu vực ngoại 
thành. Tình trạng lấn chiếm hành lang bảo 
vệ an toàn giao thông còn tương đối phổ 
biến.   

Công tác quy hoạch, sửa chữa, nâng 
cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng giao thông còn 
hạn chế so với sự gia tăng của phương 
tiện giao thông, tình trạng đào đường 

thường xuyên xảy ra, đặc biệt là các thành 
phố lớn… gây nên tai nạn giao thông, ùn 
tắc giao thông rất nghiêm trọng, điều này 
ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực giao 
thông đường bộ. 

- Nhiều cơ quan, tổ chức cũng như 
cá nhân vẫn còn sử dụng phương tiện giao 
thông cũ nát, không bảo đảm tiêu chuẩn 
kỹ thuật và vệ sinh môi trường, ảnh 
hưởng đến sức khỏe của người tham gia 
giao thông, nhất là ở các khu đô thị, thành 
phố, thị xã.  

2. Nguyên nhân, điều kiện chủ 
quan 

Bên cạnh những yếu tố khách quan, 
tình trạng thiếu văn hóa giao thông của 
người tham gia giao thông còn xuất phát 
từ một số nguyên nhân, điều kiện chủ 
quan sau đây: 

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp 
luật về trật tự, an toàn giao thông chưa 
hoàn thiện 

Quốc hội và Chính phủ đã ban hành 
nhiều văn bản pháp lý quan trọng nhằm 
thực hiện chức năng quản lý Nhà nước 
trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, 
các bộ và cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố xây dựng nhiều văn 
bản nhằm thực hiện nhiệm vụ quản lý 
giao thông trong phạm vi lĩnh vực, địa 
bàn quản lý của mình. 

Tuy nhiên, việc xây dựng và ban 
hành các văn bản quy phạm pháp luật về 
trật tự, an toàn giao thông đang tồn tại 
một số bất cập. Nổi cộm là việc ban hành 
các văn bản trái thẩm quyền ở một số cơ 
quan cấp bộ, tỉnh, thành phố với nhiều nội 
dung chưa phù hợp với quy định của pháp 
luật. Ở các địa phương, việc xây dựng các 
văn bản dưới luật về trật tự, an toàn giao 
thông đôi khi còn mang tính đối phó 
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nhằm giải quyết những yêu cầu thực tế, 
bức xúc mang tính tình thế của địa 
phương chứ chưa đáp ứng được xu thế 
phát triển mang tầm chiến lược, cơ bản, 
ổn định.  

Việc ban hành các văn bản về trật tự, 
an toàn giao thông còn chậm và thiếu 
đồng bộ, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý 
Nhà nước và thể hiện sự lúng túng, bị 
động trước thực tế diễn ra. Điển hình là 
các văn bản quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành Luật Giao thông đường bộ 
còn chậm, rải rác trong thời gian dài dẫn 
đến hiệu lực, hiệu quả của luật bị ảnh 
hưởng. Mặt khác việc bổ sung, sửa đổi 
nhiều quy định đã lạc hậu, bất cập có lúc 
còn tiến hành chậm. Chất lượng một số 
văn bản quy phạm pháp luật chưa cao, 
chưa sát với thực tế, tính ổn định, dự báo 
không cao, phải sửa đổi, bổ sung nhiều 
lần như: Nghị định quy định về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực giao 
thông đường bộ, Nghị định về điều kiện 
kinh doanh vận tải... 

Việc hoàn thiện, đồng bộ hệ thống 
pháp luật về an toàn giao thông đường bộ 
có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công 
tác quản lý Nhà nước về trật tự, an toàn 
giao thông, giúp cho người dân tiếp nhận 
pháp luật một cách hệ thống, dễ hiểu, dễ 
thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả 
tuyên truyền pháp luật về giao thông 
đường bộ, nâng cao ý thức pháp luật về 
an toàn giao thông của nhân dân, xây 
dựng văn hóa giao thông. 

- Công tác quản lý Nhà nước về bảo 
đảm trật tự, an toàn giao thông còn bị 
buông lỏng, bất cập, yếu kém  

Hiện nay, ở nước ta công tác quy 
hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông 
chưa đáp ứng kịp thời đòi hỏi của thực 

tiễn, hiện tồn tại một thực tế là sự mất cân 
đối giữa số lượng phương tiện giao thông 
lưu thông trên đường và hạ tầng kỹ thuật 
giao thông, nhất là ở các thành phố lớn 
như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Bên 
cạnh sự thiếu đồng bộ và xuống cấp về 
kết cấu hạ tầng giao thông, còn tồn tại 
phương tiện giao thông cũ nát, không bảo 
đảm chất lượng, quá hạn sử dụng, không 
bảo đảm hệ số an toàn kỹ thuật... vẫn 
được tham gia lưu thông trên đường. 

Công tác quy hoạch, quản lý, điều 
hành giao thông còn nhiều điều bất hợp 
lý, chưa năng động, sáng tạo, chưa đáp 
ứng kịp thời đòi hỏi của thực tiễn. Bên 
cạnh việc thiếu đồng bộ giữa quy hoạch 
giao thông và quy hoạch các công trình, 
cơ sở hạ tầng khác là việc quy hoạch đất 
dành cho giao thông ở nước ta còn quá 
thấp và bất hợp lý. Chỉ tiêu tăng quỹ đất 
dành cho giao thông để đạt tiêu chuẩn ít 
nhất 25% không hoàn thành, chỉ được 
13%. Đất cho giao thông tĩnh chưa được 
1%, trong đó tiêu chuẩn của thế giới, ở 
các nước nói chung phải từ 3 đến 3,5%. 
Chỉ với 13% quỹ đất dành cho giao thông 
thì việc ùn tắc giao thông là điều tất yếu. 
Các thành phố lớn như Hà Nội và thành 
phố Hồ Chí Minh thiếu bãi đỗ xe công 
cộng. Tại Hà Nội, hiện hệ thống bãi đỗ xe 
công cộng của thành phố mới chỉ đáp ứng 
được 8% đến 10% nhu cầu điểm đỗ trên 
tổng số phương tiện cá nhân hiện có. Giao 
thông công cộng chưa phát triển kịp nhu 
cầu đi lại của người dân. Hiện nay 
phương tiện đi lại của người dân chủ yếu 
vẫn là môtô, xe gắn máy nên tai nạn giao 
thông liên quan đến môtô, xe máy chiếm 
trên 70% số vụ tai nạn giao thông. 

- Chất lượng đào tạo của nhiều 
trung tâm đào tạo, sát hạch, cấp giấy 
phép lái xe còn yếu kém  
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Theo thống kê của Tổng cục Đường 
bộ, hiện nay cả nước có 316 cơ sở đào tạo 
lái xe ôtô và hầu hết bao gồm cả đào tạo 
lái xe môtô, trong đó có 125 cơ sở tư 
thục; 463 cơ sở đào tạo lái xe môtô và 
máy kéo; 96 trung tâm sát hạch lái xe 
được phân bố tương đối đều trên cả nước.  

Tuy nhiên, công tác đào tạo, sát 
hạch cấp giấy phép lái xe vẫn còn bị 
buông lỏng, chưa chặt chẽ, thậm chí còn 
tiêu cực và bộc lộ nhiều bất cập, tình 
trạng mua bán đổi bằng, tiêu cực trong thi 
cử, cấp bằng lái xe không đúng quy định 
của một số địa phương thuộc ngành Giao 
thông vận tải vẫn còn xảy ra.  

Thực tế hiện nay học viên học thi 
lấy giấy phép lái xe mới đang chỉ dừng lại 
ở mức độ học thủ thuật để vượt qua các 
phần thi lý thuyết và thực hành, chứ chưa 
chú trọng đến kỹ năng xử lý trên đường 
và đặc biệt là văn hóa giao thông, tư cách, 
đạo đức của người lái xe.  

Công tác kiểm tra phương tiện giao 
thông cũng chưa được thường xuyên, 
thường chỉ được tiến hành ở một vài 
tuyến quốc lộ quan trọng hoặc chỉ khi 
người lái xe bị dừng lại vì vi phạm thì 
việc kiểm tra giấy tờ, kiểm tra chất lượng 
phương tiện mới được tiến hành.  

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật về giao thông đường 
bộ cho người tham gia giao thông còn 
hạn chế 

Trong những năm qua, công tác bảo 
đảm trật tự, an toàn giao thông đã được 
Đảng, Quốc hội và Chính phủ tăng cường 
chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện nhiều 
biện pháp quyết liệt để lập lại trật tự, an 
toàn giao thông, kiềm chế và làm giảm tai 
nạn giao thông, ùn tắc giao thông trong đó 
công tác tuyên truyền được đặt lên hàng 

đầu và được coi là một trong những biện 
pháp quan trọng để góp phần kiềm chế gia 
tăng tai nạn giao thông, góp phần nâng 
cao hiểu biết và ý thức chấp hành Luật 
Giao thông đường bộ, xây dựng văn hóa 
giao thông của người tham gia giao thông. 

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, lực 
lượng cảnh sát giao thông chủ động, tăng 
cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ 
biến giáo dục pháp luật về giao thông cho 
quần chúng nhân dân, đồng thời trực tiếp 
phối hợp với các cơ quan chức năng, các 
phương tiện thông tin đại chúng, các tổ 
chức chính trị - xã hội đổi mới, đẩy mạnh 
hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật về trật tự, an toàn giao thông.  

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, 
phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an 
toàn giao thông hiện nay còn thiếu chiều 
sâu, mang tính hình thức, chưa phù hợp 
với đặc điểm của từng đối tượng, từng 
vùng nên chất lượng, hiệu quả còn hạn 
chế. Ở nhiều địa phương các hình thức 
tuyên truyền chưa được phong phú và hấp 
dẫn; kinh phí phục vụ công tác tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao 
thông còn thiếu… Vai trò của các cơ quan 
Nhà nước, của các tổ chức xã hội, trường 
học cũng chưa phát huy hết trách nhiệm 
trong công tác giáo dục, tuyên truyền 
pháp luật.  

Trình độ dân trí, văn hóa, nhận thức 
của dân cư ở các vùng, miền khác nhau; 
đối tượng tham gia giao thông đường bộ ở 
các độ tuổi khác nhau, hoàn cảnh sống 
khác nhau nên khả năng tiếp nhận kiến 
thức không đồng đều dẫn đến việc chấp 
hành Luật Giao thông đường bộ của một 
bộ phận người tham gia giao thông còn 
kém.  

- Do ý thức chấp hành Luật Giao 
thông đường bộ của một bộ phận nhân 
dân còn kém 
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Bên cạnh những người dân, người 

tham gia giao thông có ý thức tốt, thực 

hiện văn hóa giao thông, chấp hành 

nghiêm chỉnh pháp luật về giao thông 

đường bộ còn có một bộ phận không nhỏ 

người tham gia giao thông có ý thức kém, 

thậm chí đáng báo động. Trung bình mỗi 

năm, lực lượng cảnh sát giao thông đã 

phát hiện và xử lý trên 6 triệu trường hợp 

vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Qua 

số liệu thống kê cho thấy người tham gia 

giao thông vi phạm luật, quy tắc an toàn 

giao thông vẫn còn cao. 

Trong quá trình công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa, lao động nông nghiệp có xu 

hướng giảm dần, lao động trong các khu 

vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ có 

xu hướng tăng lên, nhu cầu về lao động 

lớn, vì vậy, tình trạng di dân tự do từ 

nông thôn ra thành thị tăng mạnh. Cách 

thức “đi ngang về tắt” của người nông 

dân khi hòa nhập vào văn hóa đô thị đã 

không còn thích hợp và có nhiều bất cập. 

Họ chở hàng cồng kềnh, đi ngược chiều 

hay những vi phạm khác như luồn lách, 

chen lấn để làm sao cho xe mình vượt lên 

trước... gây ra cảnh đi lại lộn xộn, tắc 

nghẽn nhiều giờ ở các đô thị. 

Bên cạnh đó, một bộ phận người 

tham gia giao thông ở nước ta thiếu tôn 

trọng, nhường nhịn nhau khi tham gia 

giao thông, thiếu đoàn kết, bênh vực, bảo 

vệ những trường hợp yếu thế như phụ nữ, 

trẻ em, người già, người tàn tật. Khi 

người tham gia giao thông gặp nạn không 

những không cứu giúp lại còn “tranh thủ 

trộm cắp tài sản của người bị nạn”… Chỉ 

một va chạm nhỏ trên đường phố, thay vì 

xin lỗi, cảm ơn... thì người ta quay ra cãi 

lộn, đánh đấm nhau, thậm chí rượt đuổi, 

đâm chém, bắn nhau dẫn đến tử vong.  

Người tham gia giao thông, ngoài 

việc chưa nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ 

giao thông, còn chưa có thói quen tự bảo 

vệ mình và bảo vệ người khác trong quá 

trình tham giao thông, chưa có thói quen 

sử dụng các thiết bị an toàn như thắt dây 

an toàn trên ôtô, đội mũ bảo hiểm khi đi 

xe gắn máy, không sử dụng kính chiếu 

hậu trên môtô, xe máy. Vấn đề này rất có 

ý nghĩa trong việc phòng chống tai nạn và 

hạn chế được hậu quả khi tai nạn xảy ra 

và có tác dụng hạn chế thương tích nhất là 

chấn thương sọ não.  

Đối với lái xe chở khách, xe buýt, 

tuy hiểu và nắm rất chắc các quy định về 

pháp luật giao thông đường bộ nhưng họ 

vẫn cố tình vi phạm: Chở quá số người 

quy định, chạy quá tốc độ để tranh giành 

khách và giảm chi phí nhiên liệu, đón trả 

khách tùy tiện… nhằm mục đích thu được 

lợi nhuận cao nhất.  

Một số người dân tùy tiện lấn chiếm 

vỉa hè, lòng đường cho mục đích tư lợi: 

Buôn bán, xây dựng nhà cửa, lều quán, 

mái che, tập kết vật liệu xây dựng... cũng 

làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự, an 

toàn giao thông. 

Từ những nghiên cứu trên có thể 

khẳng định: Hệ thống giao thông đường 

bộ khoa học, hiện đại; phương tiện giao 

thông đa dạng, ngày càng có chất lượng 

tốt; cách quản lý, điều hành ngày càng 

chuyên nghiệp và ý thức của người tham 

gia giao thông ngày càng được nâng 

cao… là tiền đề cho việc hình thành một 

nền văn hóa giao thông tốt đẹp, tiến bộ. 
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Nắm rõ thực trạng văn hóa giao 

thông, nguyên nhân, điều kiện của thực 

trạng văn hóa giao thông của người tham 

gia giao thông sẽ là cơ sở để các cơ quan 

chức năng nghiên cứu, tìm ra các giải 

pháp nâng cao văn hóa giao thông cho 

người tham gia giao thông, góp phần bảo 

đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự an 

toàn xã hội. 
 

TS. Vũ Thị Thu Thủy 
Phó tổng Biên tập  

Tạp chí Cảnh sát Nhân dân 
(csnd.vn - Ngày 09/6/2016)

 

 
 

VĂN HÓA GIAO THÔNG, TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ AI? 
 

Ngày 28/12, tại Hà Nội, báo Nhân Dân phối hợp Ủy ban An toàn giao 
thông quốc gia tổ chức Hội thảo quốc gia “Văn hóa giao thông - Trách nhiệm 
thuộc về ai?”. Tham dự Hội thảo, có các đồng chí: Phan Huy Hiền, Phó tổng 
Biên tập báo Nhân dân; Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó 
trưởng Ban Thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Khuất Việt 
Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cùng 
đông đảo đại diện các bộ, ban, ngành liên quan. 

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về thực trạng văn hóa và an toàn giao 
thông, trách nhiệm trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật liên quan, về môi trường giao thông, công tác giáo dục, tuyên 
truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông. 

Trong phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Phan Huy Hiền, Phó tổng Biên tập 
báo Nhân dân đã nêu bật vai trò văn hóa trong xây dựng môi trường giao thông trật 
tự, an toàn và văn minh, đáp ứng sự phát triển của một xã hội hiện đại. Văn hóa là 
nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy kinh tế - xã 
hội phát triển. Không thể tách rời văn hóa giao thông ra khỏi văn hóa nói chung vì 
đó là nền tảng để tạo ra môi trường giao thông. Môi trường ấy có an toàn, văn 
minh, nhân ái hay không, phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố văn hóa. Vì vậy, việc xây 
dựng văn hóa giao thông ở nước ta đã trở thành định hướng và mục tiêu quan 
trọng của Đảng và Nhà nước, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, như một giải 
pháp quan trọng để hạn chế thực trạng tai nạn giao thông hiện nay. Việc xây dựng 
văn hóa giao thông không chỉ phụ thuộc vào sự nâng cao nhận thức, ý thức tự giác 
chấp hành của người tham gia giao thông mà còn phải đồng bộ với các quy định 
pháp luật, môi trường giao thông, trách nhiệm của người thực thi công vụ và việc 
giáo dục, phổ biến kỹ năng tham gia giao thông cho cộng đồng. Mục tiêu của cuộc 
Hội thảo là nêu bật được trách nhiệm của các ngành liên quan và toàn xã hội trong 
việc xây dựng văn hóa trong quản lý và tham gia hoạt động giao thông, để từ đó 
tham mưu cho Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban An toàn giao thông quốc 
gia và các cơ quan hữu quan tìm ra những giải pháp đồng bộ, hiệu quả mang tính 
khả thi cao trong việc xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, bền 
vững. Đề cập văn hóa giao thông phải nhìn nhận trên cả hai mặt bảo đảm về vật 
chất kỹ thuật, bao gồm việc xây dựng các kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện 
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giao thông, hệ thống trang thiết bị điều hành giao thông và về các văn bản quản lý 
đi kèm, cách thức thực thi pháp luật về giao thông, hành vi ứng xử của người thực 
thi công vụ, hành vi tham gia giao thông, trách nhiệm và tâm lý tham gia giao thông 
cũng như các vấn đề khác liên quan văn hóa giao thông. Trên cơ sở này, các đại 
biểu đã tập trung thảo luận, đề cập trách nhiệm trong xây dựng, hoàn thiện hệ 
thống văn bản quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; về môi trường 
giao thông và công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông. 

Vai trò quan trọng của quản lý Nhà nước 

Để xây dựng và từng bước hình thành văn hóa giao thông, phải có yếu tố nền 
tảng là hệ thống luật, các văn bản quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao 
thông. Tiến sỹ Lê Hồng Sơn, chuyên gia Bộ Tư pháp, nguyên Cục trưởng Kiểm tra 
văn bản quy phạm pháp luật nhận định: Hệ thống thể chế, pháp luật của Nhà nước 
ta về trật tự an toàn giao thông hiện tại đã khá hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu của 
việc duy trì trật tự an toàn giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông, 
nhưng vẫn còn một vài điểm khiếm khuyết, thể hiện qua một số quy định gây nên 
những bức xúc trong dư luận thời gian qua như: Quy định trong Luật Giao thông 
đường bộ về mức xử phạt đối với hành vi vượt đèn vàng ngang mức xử phạt với 
hành vi vượt đèn đỏ; hay quy định của Bộ Công an về việc trang bị bình chữa cháy 
trên phương tiện giao thông cơ giới từ bốn chỗ ngồi trở lên… Lý giải điều này, 
đồng chí Vũ Hồng Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty 
trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt đô thị Hà Nội cho rằng: Những 
thiếu sót về luật hiện hành là khó tránh khỏi, bởi Việt Nam có tốc độ đô thị hóa quá 
nhanh trong khi một bộ phận nhân dân vẫn giữ thói quen tham gia giao thông một 
cách tùy tiện như trước. Cũng vì vậy mà văn hóa giao thông ở nước ta đã bị nhìn 
nhận một cách quá tiêu cực, đòi hỏi hệ thống thể chế cần tiếp tục được hoàn thiện. 

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, hệ thống hạ tầng giao thông cũng là vấn đề 
lớn. Chủ tịch Hội An toàn giao thông Việt Nam Nguyễn Văn Quyền thẳng thắn chỉ 
ra: Do nhiều khó khăn, hạn chế về nguồn lực, hệ thống hạ tầng các công trình giao 
thông, đặc biệt là giao thông đường bộ của chúng ta chưa phát triển kịp để đáp 
ứng yêu cầu xã hội. Có thể thấy điều này qua thực trạng như đường quốc lộ chủ 
yếu phục vụ giao thông đối ngoại, nhưng khi đi qua khu dân cư phải kiêm thêm cả 
chức năng giao thông đối nội và phục vụ hoạt động dân sinh; hệ thống trạm dừng 
nghỉ trên đường tuy đã quy hoạch song chưa xây dựng đủ, dẫn đến nhiều phương 
tiện dừng, đỗ tùy tiện… Luật sư, doanh nhân Phạm Quang Vinh cũng cho rằng: Hệ 
thống hạ tầng giao thông ở nước ta còn nhiều bất cập, đặc biệt là hệ thống chỉ dẫn 
như biển báo, cọc tiêu… Ngay như ở hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ 
Chí Minh, vẫn ít và khó thấy biển chỉ dẫn từ trung tâm thành phố ra tới các sân bay. 
Bên cạnh đó, việc phân làn trên các đường cao tốc cũng tiềm ẩn nhiều nguy 
hiểm… 

Để có hệ thống hạ tầng hoàn thiện, việc quy hoạch và quản lý đô thị để tạo 
không gian văn hóa giao thông được đánh giá là góp phần quan trọng vào việc 
hình thành thói quen văn minh cho người tham gia giao thông. Theo Tiến sỹ khoa 
học, Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, công tác này cần dựa trên các nguyên tắc cơ 
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bản là: Tách biệt giao thông xe và giao thông bộ; khuyến khích phát triển đô thị 
dành cho người đi bộ; tổ chức quy hoạch đô thị phát triển song hành cùng quy 
hoạch giao thông, đặc biệt tại các khu vực hạ tầng giao thông huyết mạch. Cùng 
với đó, phải quản lý tốt việc cấp phép kinh doanh và sử dụng đất tương ứng quy 
chuẩn, quy hoạch giao thông để giảm các điểm ách tắc; quản lý giao thông bằng 
giải pháp thông minh, đa chiều; phối hợp đa ngành để bảo đảm hạ tầng giao thông 
tiện lợi, an toàn. 

Trách nhiệm của người tham gia giao thông 

Xây dựng văn hóa giao thông nói một cách đơn giản là tham gia hoạt động 
giao thông một cách có văn hóa cả trong hành vi cũng như ứng xử, bảo đảm tuân 
thủ luật pháp cùng các quy định liên quan. Làm được điều này phần lớn phải dựa 
vào ý thức của những người tham gia giao thông. Tuy nhiên, ở nước ta, văn hóa 
giao thông nhiều khi chưa được coi trọng. Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thủy, nguyên 
Giám đốc, tổng Biên tập Nhà xuất bản Giao thông vận tải đã nêu các dẫn chứng: 
Trong tình huống xảy ra ùn tắc giao thông, người tham gia giao thông sẽ xuất hiện 
tâm lý tự nhiên mong muốn “thoát” khỏi điểm ùn tắc để “về đích” càng nhanh càng 
tốt. Một bộ phận người tham gia giao thông chấp nhận thực trạng hiện hữu, có ý 
thức nhường nhịn, kiên nhẫn chờ đợi, tuân thủ sự điều hành của cảnh sát giao 
thông, trong khi một bộ phận khác lại tìm mọi cách phải vượt qua cho được điểm 
ùn tắc, bất chấp luật lệ, thậm chí coi thường cả tính mạng của mình và của người 
chung quanh. Điều đáng buồn, tỷ lệ người thuộc nhóm thứ hai chiếm khá cao, 
chứng tỏ thực trạng coi thường luật pháp, thói quen đi lại không phù hợp với nếp 
sống văn hóa đang tồn tại khá nặng nề ở nước ta. Theo đánh giá của cảnh sát giao 
thông, nguyên nhân đưa đến tai nạn và ùn tắc giao thông rất đa dạng và phức tạp; 
trong đó có sự tác động tiêu cực của những hành vi thiếu văn hóa của người tham 
gia giao thông, không tự giác thực hiện những quy định của luật lệ giao thông như: 
Đi không đúng phần đường, chạy quá tốc độ, vượt ẩu, vượt đèn đỏ, đi vào đường 
một chiều, đi xe lên vỉa hè, chở người quá quy định, uống rượu bia, sử dụng ma 
túy khi lái xe, chen lấn, lạng lách, đi xe máy khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có bằng lái, 
đi bộ qua đường tùy tiện, đua xe bất hợp pháp, không đội mũ bảo hiểm, gây gổ khi 
va chạm trên đường, chống lại người thi hành công vụ, chất lượng phục vụ giao 
thông công cộng yếu kém như: Chạy ẩu, bỏ chuyến, chở quá tải, thiếu nhã nhặn 
với hành khách… 

Trong bối cảnh đó, vai trò hướng dẫn, điều phối, xử lý của lực lượng chức 
năng là vô cùng quan trọng. Không thể phủ nhận thời gian qua, nỗ lực của lực 
lượng chức năng duy trì trật tự an toàn giao thông đã khiến tình trạng tai nạn, ùn 
tắc giao thông giảm hẳn, số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông giảm từ 13 
nghìn người năm 2011 xuống còn 8.600 người năm 2016; song vẫn bộc lộ không ít 
bất cập. Theo Tiến sỹ Lê Hồng Sơn, đang có sự bất lực của nhân viên công quyền 
trước các hành vi vi phạm pháp luật giao thông mọi lúc, mọi nơi, đủ các mức độ 
khác nhau, không thể xử lý cho kịp. Mặt khác, hiện tượng tiêu cực đang là một thực 
tế hàng ngày không hiếm gặp. Có vi phạm là có nài nỉ, có can thiệp, có việc sẵn 
sàng đưa tiền theo kiểu “cưa đôi”, nhờ cầm để nộp phạt hộ. Cần phải thấy rằng, 
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chính hành vi tuân thủ các quy định pháp luật và sự nghiêm túc thi hành công vụ 
của các lực lượng công vụ là nhân tố rất quan trọng thúc đẩy việc hình thành, hoàn 
thiện văn hóa giao thông ở nước ta. Vì thế, nhiệm vụ quan trọng là cần duy trì sự 
nghiêm minh, liêm chính ngay trong lực lượng chấp pháp. Nhà báo Nguyễn Ngọc 
Tiến của báo Hà Nội mới cũng nhấn mạnh: Để thay đổi ý thức của người dân, cần 
có sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng cảnh sát, thanh tra giao thông. Những vi 
phạm cần phải được xử lý nghiêm, đủ sức răn đe. Trong tình hình hiện nay, đây là 
biện pháp giáo dục tốt nhất. 

Cần sự vào cuộc của cả xã hội 

Từ việc phân tích thực trạng, chỉ ra nguyên nhân của những bất cập trong 
thực hiện trật tự an toàn giao thông ở nước ta hiện nay, các đại biểu nhất trí cho 
rằng, xây dựng văn hóa giao thông là trách nhiệm thuộc về tất cả mọi người, thuộc 
về xã hội nói chung. Tiến sỹ, Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó chủ tịch Hội Quy 
hoạch và Phát triển kiến trúc Hà Nội nhận định: Văn hóa giao thông là vấn đề đa 
ngành, đa cấp, có sự tham gia của nhiều đối tượng. Do đó, phải căn cứ trên những 
mặt bất cập để đưa ra các giải pháp đồng bộ. Để giải quyết những bất cập trong 
văn hóa giao thông về thể chế, cơ chế chính sách; cơ sở hạ tầng; cấu trúc và cơ 
cấu phương tiện giao thông; năng lực quản lý; ý thức, vai trò của cộng đồng, cần 
có sự vào cuộc của cả xã hội với lộ trình phù hợp, không thể vội vàng và nhất thiết 
phải tiếp cận từ góc độ đa ngành. Trên cơ sở đó, Tiến sỹ Khương Kim Tạo, nguyên 
Phó chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã nêu ra các tiêu chí 
về văn hóa giao thông, trong đó tập trung điều chỉnh hành vi của năm đối tượng có 
ảnh hưởng chính đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bao gồm: Cơ 
quan quản lý Nhà nước về giao thông; lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo đảm 
trật tự an toàn giao thông, người tham gia giao thông, chủ phương tiện tham gia 
giao thông, cư dân sinh sống ven đường giao thông. 

Xây dựng văn hóa giao thông là xây dựng thói quen tham gia giao thông một 
cách có văn hóa. Muốn hình thành thói quen này, vai trò của công tác tuyên truyền, 
giáo dục là vô cùng quan trọng. Nhà báo Phạm Trung Tuyến, Phó giám đốc kênh 
VOV Giao thông quốc gia khẳng định: Trong tuyên truyền về văn hóa giao thông, 
đã đến lúc không thể chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu với những tính từ cảm thán. 
Thay vào đó, cần đề cập một cách cụ thể về “khả năng trả giá” của mỗi cá nhân khi 
tham gia giao thông với những thói quen phản văn hóa. Ủy ban An toàn giao thông 
quốc gia cần phối hợp các ngành văn hóa thông tin, các đơn vị báo chí, truyền 
thông xây dựng một bộ quy tắc ứng xử khi tham gia giao thông với những tiêu chí 
cụ thể về hành vi. Cùng quan điểm, ông Nguyễn Mạnh Thắng, đại diện Diễn đàn 
Otofun nhấn mạnh: Việc tuyên truyền về văn hóa giao thông càng cụ thể bao nhiêu, 
càng tốt bấy nhiêu. Bên cạnh đó, nhất thiết phải có chế tài đủ mạnh để xử lý những 
vi phạm. Tuy nhiên, chế tài cũng cần bảo đảm yếu tố nhân văn để nâng cao hiệu 
quả giáo dục, thay đổi nhận thức của người tham gia. Chẳng hạn, với những lỗi 
nhỏ do sơ suất, vô tình mắc phải chỉ nên nhắc nhở, hướng dẫn người tham gia 
giao thông cần chú ý. 
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Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, dù số vụ tai nạn giao 
thông, số người thiệt mạng, số người bị thương qua các năm gần đây đều giảm, 
nhưng số nạn nhân và người gây tai nạn trong độ tuổi thanh, thiếu niên lại gia tăng. 
Chính vì thế, công tác giáo dục về văn hóa giao thông, đặc biệt là cho đối tượng 
thanh, thiếu niên cần được coi trọng. Thạc sỹ Nguyễn Thị Việt Hà - Viện Khoa học 
Giáo dục Việt Nam cho biết: Những năm qua, công tác giáo dục an toàn giao thông 
đã đạt nhiều kết quả tích cực, song cũng còn một số bất cập như: Một số trường 
chưa quan tâm đúng mức và chưa có biện pháp xử lý triệt để đối với hành vi vi 
phạm an toàn giao thông của học sinh, việc phối hợp giáo dục với phụ huynh chưa 
hiệu quả… Nguyên nhân là do hạn hẹp về quỹ thời gian giảng dạy, giáo viên chưa 
được đào tạo chính thống, gia đình học sinh cũng chưa làm gương và không quản 
lý con em trong tham gia giao thông… Vì thế, thời gian tới, cần tăng cường lồng 
ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông vào các môn học và các hoạt động 
ngoại khóa, cung cấp thêm tài liệu; xây dựng cơ chế phối hợp các lực lượng giáo 
dục quản lý, giám sát việc thực hiện trật tự an toàn giao thông của học sinh… 

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải Lê Đình Thọ cho biết: Bộ sẽ tiếp tục cập nhật, rà soát, bổ sung, điều chỉnh 
hệ thống quy phạm pháp luật phù hợp thực tế. Vấn đề chiến lược và quy hoạch 
của ngành Giao thông vận tải thời gian tới cũng sẽ được hoàn thiện. Để xây dựng 
văn hóa giao thông, cần nâng cao vai trò giám sát của người dân trong việc phát 
hiện tiêu cực, vi phạm… Trước mắt, bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống cọc tiêu, 
biển báo; tăng cường chỉ đạo xử lý các “điểm đen”, “điểm nóng” về an toàn giao 
thông; từng bước nâng cao năng lực quản lý Nhà nước… 

Phát biểu kết thúc Hội thảo, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao 
thông quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết: Hội thảo là sự kiện khởi động cho Năm 
An toàn giao thông quốc gia 2017 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông cho 
thanh, thiếu niên”. Từ Hội thảo, cần khẳng định xây dựng văn hóa giao thông là 
trách nhiệm của tất cả các bên, các cơ quan quản lý, chấp pháp, người tham gia 
giao thông. Nếu mỗi thành phần đều nhận thức và thực hiện đúng trách nhiệm của 
mình thì sẽ có văn hóa giao thông. Môi trường hiệu quả để các đối tượng có thể 
tương tác chính là thông qua truyền thông, giáo dục. Hệ thống luật nhiều khi cồng 
kềnh, khô cứng, khó hiểu nên cần được truyền thông, giáo dục một cách cụ thể, chi 
tiết bằng nhiều hình thức khác nhau. Các ý kiến từ Hội thảo sẽ được tiếp thu, tổng 
kết, đưa vào kết quả công tác bảo đảm hiệu quả an toàn giao thông năm 2016 và 
phương hướng năm 2017 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia để thực hiện 
hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường 
thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, trong đó có nội dung xây dựng văn 
hóa giao thông. 

 

                                                                                   (nhandan.com.vn - Ngày 29/12/2016) 
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VĂN HÓA GIAO THÔNG - ĐÔI ĐIỀU CẦN SUY NGẪM 
 

Trong những năm gần đây, an toàn giao thông đang là vấn đề lớn được cả xã 
hội quan tâm. Đi khắp nẻo đường, câu khẩu ngữ “An toàn giao thông là hạnh phúc 
cho mọi nhà” như lời nhắc nhở, cũng là lời cảnh báo với những người tham gia giao 
thông, hãy chấp hành luật giao thông để đem lại an toàn cho chính mình, cho gia 
đình mình và cho xã hội. 

Thực tế, tai nạn giao thông đang diễn ra từng ngày từng giờ, chúng ta có thể dễ 
dàng bắt gặp trên các mặt báo hay chương trình thời sự hàng ngày những tin tức về các 
vụ tai nạn giao thông. Mỗi ngày trôi qua là có không biết bao nhiêu sinh mạng bị đe dọa 
bởi tai nạn giao thông? Tai nạn giao thông có thể đến với bất kỳ ai mà không phân biệt 
tuổi tác, nghề nghiệp hay địa vị xã hội. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao 
thông, bao gồm: Cơ sở hạ tầng giao thông còn kém, phương tiện giao thông không đảm 
bảo điều kiện an toàn (quá hạn, quá cũ, xe tự tạo)… Tuy nhiên nguyên nhân hàng đầu 
dẫn đến tình trạng tai nạn giao thông ở Việt Nam tăng cao hơn hẳn so với các nước trên 
thế giới đó là ý thức người tham gia giao thông còn quá kém. 

Từ lâu việc xây dựng văn hóa giao thông đã được nhiều chuyên gia xem là biện 
pháp quan trọng nhất nhằm giảm tỷ lệ tai nạn giao thông. Tuy nhiên để hình thành và 
duy trì nếp văn hóa giao thông rất cần có sự vào cuộc của các cơ quan ban ngành, đặc 
biệt trước hết là người tham gia giao thông. 

Trước hết chúng ta cần hiểu như thế nào về “Văn hóa giao thông”? Khái niệm văn 
hóa giao thông là một biểu hiện cụ thể của khái niệm văn hóa nói chung. Văn hóa giao 
thông là một khái niệm khá mới mẻ với nhiều cách hiểu khác nhau. 

Nói một cách tổng thể, văn hóa khi tham gia giao thông là một bộ phận của văn hóa 
nơi công cộng, là tập hợp các cách thức xử sự, ứng xử, chấp hành các quy định của pháp 
luật về giao thông, là tuân thủ của các chuẩn mực đạo đức khi tham gia giao thông. 

Trên thực tế, văn hóa giao thông được thực hiện thông qua hai yếu tố sau: 
Tính pháp lý khi tham gia giao thông 

Văn hóa giao thông chính là phải chấp hành đúng, gương mẫu và tự giác đối với 
Luật Giao thông đường bộ. Theo đó, các hành vi ứng xử trước hết phải đặt ý thức tự giác 
lên hàng đầu, tiếp đến là thực hiện đúng luật định, gương mẫu và tôn trọng những người 
liên quan, bảo đảm an toàn tài sản, an toàn công cộng và trật tự công cộng. 

Để làm được điều này, cần phải loại bỏ các hành động như vượt đèn đỏ, dừng đỗ 
đèn đỏ không đúng quy định, chen lấn làn, bóp còi inh ỏi, bật pha trong phố, đi ngược 
chiều… Những hành vi trên không chỉ gây phiền toái mà còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ 
tai nạn cho chính người vi phạm và những người xung quanh. 

Tính cộng đồng khi tham gia giao thông 

Bên cạnh việc tuân thủ nghiêm túc Luật Giao thông, người tham gia giao thông một 
cách văn hóa còn cần có tính cộng đồng. Tính cộng đồng chính là việc xử sự, là mối 
quan hệ giữa con người với con người khi tham gia giao thông. 

Điều này thể hiện qua việc không chen lấn, việc cứu giúp người khác bị rủi ro khi 
tham gia giao thông, chủ động đưa người già, yếu, trẻ nhỏ qua đường; cùng với cảnh sát 
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giao thông phê bình, ngăn chặn hành vi sai phạm của người khác; thấy các sự cố về 
đường sá, phương tiện, phải kịp thời báo hiệu, thông báo cho nơi liên quan, để kịp thời 
ngăn chặn xử lý. 

Tính cộng đồng khi tham gia giao thông sẽ giúp giảm thiểu tình trạng tắc đường do 
ai cũng muốn đi nhanh muốn chen lấn, giúp ngăn chặn những vụ việc va chạm, tranh cãi 
hoặc thậm chí đánh lộn không đáng có trên đường cũng như chấm dứt tình trạng vô cảm 
trước nỗi đau và rủi ro của người khác 

Như chúng ta biết mỗi cử chỉ “Văn hóa giao thông” làm nên nét nhân cách của mỗi 
con người. Nó cũng không chỉ thể hiện cho mọi người thấy bạn là người văn minh lịch 
sự như thế nào mà thông qua hình ảnh đó còn góp phần quảng bá hình ảnh con người 
Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. 

Tuy nhiên khi nhìn vào thực trạng hiện nay chúng ta có thể thấy cách thực hiện của 
một bộ phận sinh viên, thanh niên có “Văn hóa giao thông” hay không: Điều khiển xe 
môtô phóng nhanh, vượt ẩu, chở quá số người quy định, đi vào đường cấm, đường ngược 
chiều gây cản trở giao thông; không có đăng ký, biển số, giấy phép lái xe,… Một số sinh 
viên còn đi xe môtô, đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, dùng ô khi điều khiển xe 
đạp, xe máy… Khi tan trường, sinh viên “tụm năm, tụm ba”, dừng đỗ xe dưới lòng 
đường; đi xe đạp dàn hàng ba, hàng bốn hay đi xe máy, thậm chí kẹp ba, kẹp bốn, lạng 
lách, đánh võng. Vừa điểu khiển phương tiện giao thông vừa nghe điện thoại… Thậm chí 
khi có sự va quẹt thì thoái thác trách nhiệm, chưa cần biết người va quẹt có bị sao không 
đã văng những câu chửi… 

An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người, mọi gia đình và toàn xã hội. Nếu 
bất kỳ ai trong chúng ta đều có cái nhìn đúng đắn và trang bị cho mình những hiểu biết 
khi tham gia giao thông, thì “Văn hóa giao thông” sẽ ngày một đẹp lên, phổ biến ra nhiều 
tầng lớp nhân dân và đảm bảo được an toàn giao thông hơn nữa. 

 

                                                                                      Quỳnh Trang (Tổng hợp) 
                                                                              (maskonline.vn - Ngày 04/01/2017) 

 

 
 

   “XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO THÔNG TRONG THANH, THIẾU NHI”  

                          VỚI TINH THẦN “TÍNH MẠNG CON NGƯỜI LÀ TRÊN HẾT” 
 

Ngày 4/1, tại trụ sở 

Chính phủ, Ủy viên Bộ 

Chính trị, Phó thủ tướng 

Thường trực Chính phủ 

Trương Hòa Bình, Chủ 

tịch Ủy ban An toàn giao 

thông quốc gia chủ trì 

Hội nghị trực tuyến toàn 

quốc tổng kết năm 2016 

của Ủy ban. 

Phát biểu chỉ đạo Hội 
nghị, Phó thủ tướng 
Thường trực biểu dương 
các bộ, ngành, tổ chức 
chính trị - xã hội, các cơ 
quan thông tấn, báo chí và 
Ban An toàn giao thông 

các địa phương đã nỗ lực 
triển khai thực hiện có hiệu 
quả các giải pháp bảo đảm 
trật tự an toàn giao thông 
trong năm 2016, đặc biệt là 
Bộ Công an, Bộ Giao 
thông vận tải, Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, Trung ương 
Đoàn Thanh niên Cộng sản 
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Hồ Chí Minh, Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và 13 địa 
phương giảm trên 10% số 
người chết là Tây Ninh, 
Tuyên Quang, Trà Vinh, 
Lai Châu, Bắc Giang, 
Long An, Bạc Liêu, Gia 
Lai, Yên Bái, Quảng Trị, 
An Giang, Lào Cai, Đắk 
Nông. Trong năm 2016, tai 
nạn giao thông tiếp tục 
giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, 
số người chết và số người 
bị thương. 

Tuy nhiên, Phó thủ 
tướng cũng chỉ rõ, trong 
năm 2016 vẫn còn 20 địa 
phương có số người chết vì 
tai nạn giao thông tăng, 
trong đó 9 địa phương tăng 
trên 10% là: Quảng Ngãi, 
Hòa Bình, Cao Bằng, 
thành phố Hồ Chí Minh, 
Đồng Tháp, Hà Giang, Hải 
Dương, Tiền Giang, Cà 
Mau. Điều đó cho thấy 
tính bền vững trong công 
tác bảo đảm trật tự an toàn 
giao thông vẫn là một 
thách thức lớn. 

Vẫn còn xảy một số 
vụ tai nạn giao thông đặc 
biệt nghiêm trọng. Còn để 
xảy ra tình trạng phương 
tiện kinh doanh vận tải 
hoạt động không có giấy 
phép, người điều khiển 
phương tiện không có 
bằng, chứng chỉ chuyên 
môn phù hợp; hiện tượng 
bảo kê uy hiếp, hành hung 
đối thủ cạnh tranh. Tình 

hình ùn tắc giao thông tại 
Hà Nội, thành phố Hồ Chí 
Minh và các đô thị lớn 
diễn biến phức tạp trở lại, 
đặc biệt là khi xảy ra mưa 
ngập trong các khung giờ 
cao điểm… 

Về nhiệm vụ trọng 
tâm năm 2017, Phó thủ 
tướng Thường trực chỉ rõ: 
Năm 2017, nhu cầu giao 
thông, số lượng phương 
tiện, cũng như sự đa dạng 
về trình độ và văn hóa của 
người tham gia giao thông 
sẽ tiếp tục tăng cao, tạo 
nên thách thức rất lớn cho 
công tác bảo đảm trật tự an 
toàn giao thông. 

Đồng thời, Việt Nam 
cũng thực hiện mục tiêu 
Nghị quyết của Đại hội 
đồng Liên hợp quốc về cải 
thiện an toàn đường bộ 
toàn cầu, theo đó đến năm 
2020 số người thương 
vong do tai nạn giao thông 
đường bộ giảm còn 50% so 
với năm 2010. 

Trong tình hình này, 
Ủy ban An toàn giao thông 
quốc gia và Ban An toàn 
giao thông các tỉnh, thành 
phố cần triển khai thực 
hiện quyết liệt, hiệu quả 
Năm An toàn giao thông 
2017 với chủ đề “Xây 
dựng văn hóa giao thông 
trong thanh, thiếu nhi” với 
tinh thần “Tính mạng con 
người là trên hết”. Mục 
tiêu là giảm tai nạn giao 

thông từ 5 - 10% cả 3 tiêu 
chí về số vụ, số người chết, 
bị thương so với năm 
2016; giảm số người chết 
do tai nạn giao thông năm 
2017 xuống dưới 8.500 
người. 

Kéo giảm ùn tắc giao 
thông tại các thành phố 
lớn, đặc biệt là Hà Nội và 
thành phố Hồ Chí Minh, 
không để xảy ra ùn tắc 
giao thông kéo dài trên 30 
phút. Nâng cao ý thức tự 
giác chấp hành pháp luật 
của người tham gia giao 
thông, xây dựng văn hóa 
giao thông trong các tầng 
lớp nhân dân, đặc biệt là 
thanh, thiếu niên. 

Trên cơ sở đó, xác 
định nhiệm vụ trọng tâm là 
tiếp tục triển khai thực 
hiện có hiệu quả Chỉ thị số 
18 của Ban Bí thư về tăng 
cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác bảo 
đảm trật tự an toàn giao 
thông, khắc phục ùn tắc 
giao thông; gắn kết quả 
công tác bảo đảm trật tự an 
toàn giao thông với trách 
nhiệm của người đứng đầu 
bộ, ngành, địa phương, 
đơn vị. Phương châm chỉ 
đạo, điều hành trong bảo 
đảm trật tự an toàn giao 
thông năm 2017 là 
“thường xuyên, kịp thời, 
thực chất, dứt điểm”. 

Tiếp tục hoàn thiện, 
bổ sung quy định pháp luật 
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về trật tự an toàn giao 
thông. Tăng cường bảo 
đảm an toàn của kết cấu hạ 
tầng giao thông, trước tiên 
là xử lý triệt để các điểm 
đen về an toàn giao thông. 
Đặc biệt, tăng cường thanh 
tra, tuần tra, kiểm soát; xử 
lý nghiêm minh, kiên 
quyết các hành vi có nguy 
cơ cao dẫn đến tai nạn giao 
thông tăng như lái xe quá 
tốc độ cho phép; lái xe khi 
đã uống rượu, bia; xe 
khách đón, trả khách trái 
phép trên đường cao tốc; 
chở quá tải trọng phương 
tiện... 

“Xử lý nghiêm người 
vi phạm giao thông và 
người thực thi nhiệm vụ để 
không xảy ra tình trạng gọi 
điện cho người thân quen 
xin xỏ, hay dấm dúi chia 
đôi”, Phó thủ tướng lưu ý. 

Đổi mới và nâng cao 
hiệu quả công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật về an toàn giao 
thông. Đặc biệt, Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ 
Chí Minh cần phối hợp với 
các đoàn thể chính trị - xã 
hội xây dựng chương trình 
cụ thể triển khai chủ đề 
“Xây dựng văn hóa giao 
thông trong thanh, thiếu 
nhi” để giảm thiểu tai nạn 
giao thông tăng liên quan 
đến thanh, thiếu nhi. 

Phó thủ tướng đề 
nghị, thực hiện đồng bộ 
các giải pháp phòng, chống 
ùn tắc giao thông tại các 
thành phố lớn, đặc biệt là 
Hà Nội, thành phố Hồ Chí 
Minh. Đẩy nhanh tiến độ 
các dự án kết cấu hạ tầng 
trọng điểm, các tuyến 
đường sắt trên cao, tàu 
điện ngầm; có giải pháp 
khẩn cấp xử lý các nút 
giao, đoạn đường thường 
xuyên ùn tắc nghiêm 

trọng; ứng dụng công nghệ 
thông tin trong quản lý 
giao thông; khuyến khích 
sử dụng vận tải công cộng, 
hạn chế sử dụng phương 
tiện cơ giới cá nhân. 

Trước mắt, các bộ, 
ngành, ủy ban nhân dân 
các địa phương triển khai 
nghiêm túc Công điện số 
2239/CĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ về bảo 
đảm trật tự, an toàn giao 
thông dịp tết cổ truyền và 
lễ hội xuân 2017. 

Sáng cùng ngày, tại 
Hà Nội, Phó thủ tướng 
Trương Hòa Bình đã tham 
dự và phát biểu chỉ đạo tại 
lễ ra quân phát động Năm 
An toàn giao thông 2017. 

 

Mạnh Hùng 
(dangcongsan.vn 
Ngày 04/01/2017)

 

 
 

VĂN HÓA “THAM GIA GIAO THÔNG” CỦA GIỚI TRẺ HIỆN NAY! 
 

Hiện nay tai nạn giao thông đang diễn ra từng ngày từng giờ và có thể cướp đi 
mạng sống của con người bất kỳ lúc nào. Mỗi ngày trôi qua có nhiều sinh mạng bị đe 
dọa bởi tai nạn giao thông. Đáng buồn hơn khi không ít những nạn nhân của tai nạn giao 
thông là học sinh. Vậy một trong những việc làm để thực hiện an toàn giao thông là hãy 
tuyên truyền, giáo dục hơn nữa văn hóa giao thông cho mọi người nhất là cho đối tượng 
“học sinh, sinh viên” lứa tuổi trung học cơ sở trở lên. Vì lứa tuổi này đa phần các em đã 
tự tham gia di chuyển với các phương tiện giao thông với đủ chủng loại xe trên đường. 
Chúng ta không còn lạ khi hàng ngày bắt gặp hình ảnh các em học sinh trung học cơ sở 
sử dụng xe gắn máy, thiếu an toàn, thậm chí thiếu ý thức trong tham gia giao thông, 
nghiêm trọng như: Không đội mũ bảo hiểm hoặc đội thì không đúng quy định (không cài 
quai nón), chạy hàng hai, hàng ba… trong cách hành xử khi tham gia giao thông trên 
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đường của các em càng phải làm cho chúng ta suy nghĩ. khi có sự việc đáng tiếc, va quệt 
trên đường thì các em xử lý với nhau làm chúng ta không khỏi ngỡ ngàng, thay vì “xin 
lỗi” vì sự cố thì các em lại chọn cách hành xử là dùng “nắm đấm” với nhau, có những vụ 
việc rất là nhỏ nếu các em xử lý với nhau một cách có “văn hóa”, đúng pháp luật thì 
không có chuyện gì, nhưng cách hành xử không văn hóa, có những vụ việc chỉ vì va quệt 
giao thông nhẹ trở thành một vụ án nghiêm trọng xuất phát từ cách hành xử thiếu văn 
hóa như thế. 

  Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia: “Văn hóa giao thông được biểu hiện 
bằng hành vi xử sự đúng pháp luật, theo các chuẩn mực của xã hội về lẽ phải, cái đẹp, cái 
thiện của người tham gia giao thông. Xây dựng văn hóa giao thông nhằm tạo nên thói 
quen cư xử có văn hóa, đúng pháp luật; coi việc tự giác tuân thủ pháp luật về đảm bảo 
trật tự an toàn giao thông như một chuẩn mực đạo đức truyền thống và là biểu hiện văn 
minh hiện đại của con người khi tham gia giao thông”.  

Cũng theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong văn hóa giao thông có ba tiêu 
chí:  

Một là, về nhận thức và hành động, hiểu biết đầy đủ và tự giác chấp hành đúng các 
quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.  

Hai là, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, tôn trọng, nhường nhịn và giúp 
đỡ người khác.  

Ba là, có thái độ ứng xử văn minh lịch sự khi xảy ra va chạm giao thông và tinh 
thần thượng tôn pháp luật. 

Thanh niên là một lực lượng đông đảo có một vai trò quan trọng đối với sự phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Thanh niên là 
người chủ tương lai của đất nước, nước nhà thịnh hay suy, mạnh hay yếu, một phần là do 
thanh niên”. Vậy là những học sinh, các em hãy đóng một vai trò to lớn trong việc xây 
dựng “Văn hóa giao thông” bằng những việc làm cụ thể như: Chúng ta hãy bắt đầu từ 
những thói quen nhỏ nhất như đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe môtô, xe gắn máy; 
dừng, đỗ đúng phần đường quy định; nghiêm chỉnh chấp hành tín hiệu giao thông. 
Không dàn hàng, dùng điện thoại, ô che khi điều khiển phương tiện giao thông… Góp 
phần xây dựng nhiều “Tuyến đường văn hóa giao thông”; bảo vệ giữ gìn và xây dựng 
nhiều công trình giao thông công cộng. 

 Các trường trung học phổ thông, cao đẳng và đại học cần có các hoạt động tuyên 
truyền an toàn giao thông dưới hình thức hội thi tìm hiểu, vẽ tranh, truyền thông, tuần 
hành trên đường, rung chuông vàng… Điều đó sẽ góp phần định hướng cho thanh niên 
khi tham gia giao thông. Đồng thời, thông qua hệ thống phát thanh học đường, đoàn 
thanh niên các trường trung học phổ thông, cao đẳng, đại học cần tích cực phản ánh, 
cũng như phê phán những hiện tượng thiếu văn hóa khi tham gia giao thông; đặc biệt là 
thường xuyên có các đội cờ đỏ, đội thanh niên xung kích làm nhiệm vụ phân luồng giao 
thông, tránh việc học sinh tụ tập, gây ách tắc giao thông. 

 Để hạn chế việc vi phạm khi tham gia giao thông trong thanh, thiếu niên, cần áp 
dụng nhiều giải pháp một cách đồng bộ. Về giải pháp chiều sâu, cần tổ chức tuyên 
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truyền, giáo dục ý thức về văn hóa giao thông ngay từ nhỏ, từ chính trong mỗi gia đình 
tới nhà trường. Bên cạnh đó, cần luật hóa các hình thức xử phạt, nâng thật cao mức phạt 
tương ứng với mỗi hành vi vi phạm của người tham gia giao thông. Tức là một mặt vừa 
vận động tuyên truyền, giáo dục; một mặt khác phải xử lý bằng pháp luật để mang tính 
răn đe nhằm tạo thói quen tự giác tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật khi tham 
gia giao thông. Một trong những việc cấp thiết nhất hiện nay là phải đặt vị trí giới trẻ làm 
trọng tâm của chiến dịch tuyên truyền an toàn giao thông, tích cực xây dựng văn hóa 
giao thông trong học sinh, sinh viên. 

 

                                                                                                         Khả Vy 
                                                                      (svhttdl.baclieu.gov.vn - Ngày 20/8/2015) 

 

 
 

VĂN HÓA GIAO THÔNG VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA GIỚI TRẺ 
 

Để xây dựng một xã hội an toàn giao thông, hơn lúc nào hết, thanh niên phải 

tiên phong đi đầu, đặc biệt trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông. 

Thế nhưng, theo số liệu từ các cơ quan chức năng, thanh niên lại là đối tượng vi 

phạm và gây tai nạn giao thông nhiều nhất (chiếm 70% tổng số vụ). Nghịch lý này đã đặt 

ra câu hỏi trách nhiệm cho giới trẻ trong việc xây dựng văn hóa khi tham gia giao thông. 

Những nỗi lo “dài lâu” 

Khi tham gia giao thông không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều thanh niên, thậm chí 

là cả học sinh, sinh viên phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, thiếu ý thức chấp hành luật 

giao thông. Nhiều cậu ấm, cô chiêu, trong đó không ít cô, cậu chưa đến 16 tuổi chỉ nhờ 

bố mẹ, anh chị hướng dẫn “mấy đường cơ bản” rồi “coi trời bằng vung” cưỡi xe máy 

phóng ra đường. Để thể hiện cá tính không giống ai của bản thân, những thanh niên này 

thường đi dàn hàng ba, hàng bốn rồi đèo ba, đèo bốn, lạng lách đánh võng làm “huyên 

náo” nhiều khu phố và khiến người đi đường vô cùng hoảng sợ. 

Thậm chí, có rất nhiều xe gắn máy do giới trẻ điều khiển được “biến hóa” với 

những nhãn mác, màu sắc nhem nhuốc dán khắp thân xe. Một số thanh niên còn tự ý 

thay đổi màu xe, tháo biển số xe và lắp hệ thống đèn chiếu sáng quá kích cỡ, gắn còi ôtô, 

còi hú trái quy định, đùa giỡn gây mất trật tự khi lưu thông trên đường. Thống kê của 

phòng cảnh sát giao thông cho thấy, số người vi phạm luật giao thông trong độ tuổi từ 15 

- 35 chiếm gần 70% tổng số người vi phạm với một số lỗi phổ biến như chạy xe quá tốc 

độ, uống rượu bia quá mức quy định, vượt ẩu, lạng lách, không có giấy phép lái xe, 

không đội mũ bảo hiểm. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến nỗ lực kiềm chế tai nạn 

giao thông trên địa bàn Thủ đô. 

Trong thời gian qua, nhiều tuyến đường tại Hà Nội đã được sửa chữa, nâng cấp 

giúp cho người dân đi lại thuận tiện. Tuy nhiên, trong khi điều kiện cơ sở vật chất giao 

thông được đầu tư thì nhận thức của một bộ phận không nhỏ người dân về an toàn giao 

thông còn hạn chế. Thanh niên khi điều khiển phương tiện chưa hiểu hết Luật Giao thông 
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đường bộ, không chấp hành quy định về phần đường, làn đường, chạy quá tốc độ nên 

ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông. 

Nâng cao văn hóa giao thông cho giới trẻ 
Để hạn chế các vụ tai nạn giao thông do lứa tuổi thanh, thiếu niên gây ra cần thời 

gian và sự đầu tư công phu để đạt được kết quả như mong muốn. Chừng nào còn tiếp tục 
thực hiện những giải pháp “Không dài hơi - Không đồng bộ - Không thực tế - Không 
nghiêm” thì chừng ấy còn chưa giảm được tai nạn giao thông. Do đó, đã đến lúc phải có 
những phân tích, đánh giá thật nghiêm túc, khoa học nguyên nhân gây ra tai nạn giao 
thông, xác định rõ trách nhiệm của từng ngành, từng cấp để đề ra cách làm thiết thực, 
hữu hiệu. Trong thời gian tới, các ngành chức năng tiếp tục tăng cường tuyên truyền, 
giáo dục về Luật Giao thông đường bộ cho thanh, thiếu niên trên tất cả các “mặt trận” 
với phương pháp phải lay động được ý thức của con người. Trong đó, cần tập trung 
tuyên truyền về những hậu quả do uống rượu, bia khi tham gia giao thông, văn hóa giao 
thông… Ngoài ra, các lực lượng chức năng cũng cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm 
soát và xử phạt nghiêm đối với các trường hợp vi phạm; tăng cường phối hợp với nhà 
trường và Đoàn thanh niên thường xuyên nhắc nhở các bạn trẻ chấp hành các quy định 
về an toàn giao thông. 

Trong cuộc vận động văn hóa giao thông cũng nên có những tiêu chí rất cụ thể như 
thanh niên nếu vi phạm giao thông thì chắc chắn không được kết nạp Đoàn hay hưởng 
các quyền lợi chính trị khác. Công tác tuyên truyền này nếu chỉ thực hiện trong Tháng 
An toàn giao thông thì không đủ mà cần phải làm hết sức thường xuyên, bền bỉ và lâu 
dài. Bên cạnh đó, tăng cường, đẩy mạnh vai trò xung kích của thanh niên trong việc giữ 
trật tự an toàn giao thông, phối hợp với Thành đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực 
bổ ích như: Ngày hội đoàn viên, thanh niên với văn hóa giao thông, tọa đàm an toàn giao 
thông dưới góc nhìn người trẻ với nhiều tiểu phẩm, ý kiến của đoàn viên, thanh niên về 
Luật Giao thông đường bộ, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, hậu quả vi phạm trật 
tự an toàn giao thông… Các hoạt động này nhằm giáo dục, động viên tuổi trẻ Thủ đô nói 
lên tiếng nói của mình, tuyên truyền đến đông đảo nhân dân có ý thức chấp hành các quy 
định, xây dựng nét đẹp trong văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông. 

Đặc biệt, các bậc phụ huynh cần quản lý chặt chẽ phương tiện, không giao xe cho 
con em mình điều khiển khi chưa có giấy phép lái xe. Bản thân mỗi người, nhất là thanh 
niên khi tham gia giao thông cần nghiêm túc chấp hành các quy định về an toàn giao 
thông. Xây dựng nếp sống văn hóa giao thông trong đoàn viên, thanh niên là nhằm giúp 
cho mọi người ý thức và trách nhiệm đúng khi tham gia giao thông, không chỉ vì lợi ích 
của bản thân mình mà còn phải đảm bảo an toàn cho những người khác. Mỗi bạn trẻ hãy 
có những hành động thiết thực để góp sức xây dựng được nếp sống văn hóa trong giao 
thông. Tai nạn giao thông chỉ có thể thuyên giảm khi ý thức của mỗi người được nâng 
lên, mà trong đó thanh niên đóng vai trò then chốt - trước hết và trên hết. 

 

                                                       Nguyễn Thị Thanh Hường  
                         Lớp 12A2, Trường Trung học phổ thông Trung Giã, huyện Sóc Sơn 

                                                           (kinhtedothi.vn - Ngày 04/11/2015) 
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GIÁO DỤC Ý THỨC CHẤP HÀNH AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH: DỄ MÀ KHÓ 
 

Theo thống kê của 
Tổ chức Y tế Thế giới, 
mỗi năm, trên thế giới có 
trên 186.000 trẻ em tử 
vong do tai nạn giao 
thông, cứ 4 phút có một 
trẻ em mất đi mạng sống. 
Tại Việt Nam, theo Ủy 
ban An toàn giao thông 
quốc gia, trung bình mỗi 
năm cả nước có hơn 
1.900 trẻ em tử vong vì 
tai nạn giao thông, chiếm 
25% tổng số trẻ em tử 
vong do các tai nạn 
thương tích. 

Học sinh trung học 
phổ thông liên quan tới 
90% số vụ tai nạn giao 
thông  

Theo báo cáo của Ủy 
ban An toàn giao thông 
quốc gia, trong 6 tháng vừa 
qua (tính từ ngày 
16/12/2016 đến 
15/6/2017), cả nước xảy ra 
9.593 vụ tai nạn giao 
thông, làm chết 4.134 
người, bị thương 7.935 
người. Ngày 26/7, Ủy ban 
An toàn giao thông quốc 
gia cũng thông tin học sinh 
trung học phổ thông đang 
là nhóm đối tượng chiếm 
số lượng lớn trong số các 
ca tử vong vì tai nạn giao 
thông.  

Phó giáo sư, Tiến sỹ 
Chu Công Minh - chuyên 
gia đầu ngành trong lĩnh 

vực nghiên cứu về giao 
thông và các cộng sự đã 
thực hiện dự án “Nghiên 
cứu về tình hình tham gia 
giao thông của học sinh 
trung học phổ thông tại Hà 
Nội và đề xuất giải pháp 
cải thiện” nhằm phân tích 
và tìm hiểu những nguyên 
nhân dẫn tới thực trạng 
này. 

Số liệu về tai nạn 
giao thông liên quan tới 
lứa tuổi học sinh cấp 3 cho 
thấy học sinh cấp 3 có liên 
quan tới 90% tổng số vụ 
tai nạn giao thông của trẻ 
em và tỷ lệ tử vong do tai 
nạn giao thông của nhóm 
này có xu hướng gia tăng 
trong hai năm gần đây. 

Theo ông Chu Công 
Minh, ba nguyên nhân 
hàng đầu góp phần gây ra 
tai nạn giao thông trẻ em 
bao gồm: Đi sai phần 
đường, vi phạm tốc độ và 
thiếu quan sát. 

Xét các mẫu điều tra 
dựa trên khảo sát phỏng 
vấn hành vi điều khiển 
phương tiện với 2.390 học 
sinh trung học phổ thông, 
nếu như phần lớn học sinh 
tham gia giao thông ở độ 
tuổi 15 đều sử dụng các 
phương tiện phi cơ giới 
như xe đạp hay đi bộ tới 
trường (chiếm 67%), thì 
học sinh trung học phổ 

thông lại lựa chọn xe đạp 
điện và xe máy điện là 
phương tiện di chuyển 
thông dụng, với tỷ lệ lên 
tới 52%. Dữ liệu của cảnh 
sát giao thông và điều tra 
phỏng vấn học sinh đều 
cho thấy “vi phạm tốc độ” 
là nguyên nhân hàng đầu 
gây ra tai nạn giao thông ở 
lứa tuổi này.  

Biện pháp nào hạn 
chế? 

Tình trạng ùn tắc giao 
thông trước cổng trường 
vào giờ tan học do học 
sinh tụ tập, học sinh chưa 
đủ tuổi, không giấy phép 
lái xe đi xe máy đến 
trường, không đội mũ bảo 
hiểm, chở 3, đi hàng 
ngang,... là chuyện thường 
gặp hàng ngày ở nhiều 
tuyến đường trong thành 
phố.  

Nhằm thúc đẩy việc 
thực hiện quy định của 
pháp luật về đội mũ bảo 
hiểm cho trẻ em, Sở Giáo 
dục và Đào tạo Hà Nội 2 
năm trước đã ban hành quy 
định: Học sinh vi phạm lần 
1 sẽ bị hạ một bậc hạnh 
kiểm tháng mắc lỗi, phê 
bình trước lớp, trước 
trường, kiểm điểm và mời 
gia đình đến cam kết. Học 
sinh đã biết lỗi nhưng vẫn 
vi phạm lần 2, sẽ hạ một 
bậc hạnh kiểm của học kỳ, 
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trả về gia đình giáo dục 
trong 3 ngày để tự kiểm 
điểm, thông báo tới địa 
phương nơi cư trú. 

Học sinh đã được 
giáo dục ý thức chấp hành 
an toàn giao thông nhưng 
vẫn tái phạm nhiều lần sẽ 
bị xếp loại hạnh kiểm yếu, 
cảnh cáo trước toàn 
trường, ghi học bạ và buộc 
thôi học 1 tuần để gia đình 
và địa phương quản lý, 
giáo dục, răn đe. Việc tổ 
chức, kiểm tra và giám sát 
xử lý vi phạm được thực 
hiện hàng tháng.  

Hàng năm, Sở Giáo 
dục và Đào tạo Hà Nội 
cũng yêu cầu 100% các 
trường phổ thông, trung 
tâm giáo dục thường xuyên 
tổ chức cho cha mẹ học 
sinh ký cam kết với nhà 
trường trong việc không 
giao xe máy cho học sinh 
khi chưa đủ điều kiện, thực 
hiện đội mũ bảo hiểm có 
chất lượng và đúng cách 
cho học sinh khi tham gia 
giao thông bằng xe môtô, 
xe gắn máy và xe đạp điện.  

Quy định là vậy, tuy 
nhiên, nhiều phụ huynh 
cho biết, ký vậy nhưng 
thực hiện hay không cũng 
còn tùy. Còn bản thân các 
học sinh thì nhiều em cho 
rằng chuyện buộc thôi học 
hay đình chỉ học chỉ có tác 
dụng với các bạn chăm học 

còn với các bạn vốn ham 
chơi thì chẳng là vấn đề.  

Theo cô Lại Nguyệt 
Hằng - Hiệu trưởng 
Trường Trung học cơ sở 
Nguyễn Phong Sắc việc 
giáo dục ý thức chấp hành 
an toàn giao thông cho học 
sinh tưởng dễ mà khó. Dễ 
là chúng ta có thể bố trí 
thời gian và giảng viên dạy 
cho nhiều học sinh cùng 
lúc nhưng khó là cách các 
em tiếp nhận và thực hiện 
thế nào. Không phải cứ 
chuyện gì giáo viên nói 
học sinh cũng nghe, và 
không phải lúc nào học 
sinh vâng dạ cũng là nghe 
lời. Vấn đề này phải để các 
em tiếp nhận và ứng dụng 
thực sự thoải mái. 

Ở góc nhìn của 
chuyên gia, Tiến sỹ Vũ 
Thu Hương, giảng viên 
khoa Giáo dục Tiểu học - 
Đại học Sư phạm Hà Nội 
cho biết, siết chặt kỷ luật, 
đặc biệt là trong chấp hành 
các biện pháp an toàn khi 
tham gia giao thông cho 
học sinh nhằm giúp các em 
bảo vệ cho chính mình và 
cộng đồng là việc nên làm, 
nếu không muốn nói là cấp 
thiết. Chấp hành luật giao 
thông chính là chấp hành 
luật pháp và học sinh cần 
được rèn luyện ý thức này 
ngay từ khi đang ngồi trên 
ghế nhà trường.  

Dạy văn hóa giao 
thông từ mầm non 

Đánh giá về công tác 
giáo dục an toàn giao 
thông, theo kết quả điều tra 
trong khuôn khổ nghiên 
cứu của Phó giáo sư, Tiến 
sỹ Chu Công Minh, 33% 
học sinh đi bộ trả lời rằng 
chưa được học cách đi bộ 
an toàn, 27% học sinh sử 
dụng phương tiện cho biết 
chưa được học về kỹ năng 
điều khiển phương tiện 
đúng cách vì các chủ đề 
này chưa có trong giáo dục 
an toàn giao thông tại 
trường học. 

Và cũng trong khảo 
sát này, có tới gần 90% 
học sinh và cha mẹ đồng 
thuận với mong muốn học 
sinh trung học phổ thông 
cần học về kỹ năng điều 
khiển phương tiện. Những 
con số này cho thấy sự cần 
thiết của việc thực hiện các 
khóa huấn luyện về an toàn 
giao thông và kỹ năng lái 
xe an toàn cơ bản ngay 
trong trường học.  

Mới đây, ngày 26/7, 
Phó thủ tướng Trương Hòa 
Bình - Chủ tịch Ủy ban An 
toàn giao thông quốc gia 
đã có chỉ đạo các giải pháp 
bảo đảm trật tự, an toàn 
giao thông trong thời gian 
tới. Trong đó, Chính phủ 
có yêu cầu Bộ Giáo dục và 
Đào tạo khẩn trương phối 
hợp với Ủy ban An toàn 
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giao thông quốc gia xây 
dựng nội dung và ban hành 
bộ tài liệu “Văn hóa giao 
thông” cho học sinh trung 
học cơ sở ngay trong quý 
III/2017, để triển khai từ 
năm học 2017 - 2018. 

Đồng thời, Phó thủ 
tướng cũng yêu cầu Bộ 
Giáo dục và Đào tạo có 
văn bản chỉ đạo các sở 
giáo dục và đào tạo tăng 
cường thực hiện các biện 
pháp tuyên truyền, giáo 
dục kiến thức an toàn giao 

thông năm học 2017 - 
2018; nghiên cứu đưa nội 
dung giảng dạy ý thức 
chấp hành luật lệ giao 
thông, văn hóa giao thông 
vào các cấp học từ mầm 
non, tiểu học... tạo nên thế 
hệ mới có ý thức chấp 
hành luật lệ giao thông, có 
văn hóa ứng xử văn minh, 
lịch sự. 

Cũng trong giải pháp 
đẩy mạnh tuyên truyền về 
văn hóa giao thông, Phó 
thủ tướng yêu cầu tiếp tục 

tập trung tuyên truyền vào 
các đối tượng có nguy cơ 
gây tai nạn giao thông cao 
như lái xe khách, thanh 
thiếu niên trên địa bàn 
nông thôn; phát huy hiệu 
quả hệ thống đài truyền 
thanh tại các xã, phường, 
thị trấn.  

 

Lê Minh 
(daidoanket.vn 

Ngày 30/7/2017) 

 

 
 

CẢI THIỆN VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG VỚI HỌC SINH PHỔ THÔNG 
 

Xe đạp, xe máy điện là phương tiện tham gia giao thông khá phổ biến 
của học sinh trung học phổ thông. 

Mới đây, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Hiệp hội các nhà sản 
xuất xe máy Việt Nam đã công bố kết quả nghiên cứu về tình hình tham gia 
giao thông của học sinh trung học phổ thông tại Hà Nội và đề xuất giải pháp 
cải thiện. Tại Hà Nội, học sinh trung học phổ thông là đối tượng tham gia giao 
thông dễ bị tổn thương nhất, chiếm 90% số vụ tai nạn giao thông liên quan 
trẻ em trong ba năm gần đây. 

Xe đạp, xe máy điện - phương tiện thiếu an toàn 
Theo Phó giáo sư, Tiến sỹ Chu Công Minh (Trường Đại học Bách khoa thành 

phố Hồ Chí Minh), phụ trách nhóm nghiên cứu, tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông 
của nhóm học sinh trung học phổ thông ở Hà Nội có xu hướng tăng trong hai năm 
gần đây. Ba nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông ở trẻ em bao gồm: Đi 
sai phần đường, vi phạm tốc độ và thiếu quan sát; trong đó, chạy xe quá tốc độ 
(20%), qua đường không đúng cách (18%), và chuyển hướng không đúng cách 
(16%). 

Các nguyên nhân này cho thấy bất cập về kỹ năng điều khiển phương tiện và 
nhận thức của học sinh trung học phổ thông. Ngoài ra, học sinh còn vi phạm một số 
quy định cơ bản khi tham gia giao thông: 34% số xe môtô không có gương chiếu 
hậu, với xe máy con số này là 81%, với xe đạp điện là 90%. Qua khảo sát 2.390 
học sinh trung học phổ thông tại Hà Nội cho thấy, 52% lựa chọn xe đạp điện và xe 
máy điện là phương tiện đi lại, 7% đi xe máy trái phép. 

Bên cạnh đó, xe buýt, phương tiện di chuyển thích hợp nhất đối với độ tuổi 
của học sinh từ lớp 9 đến trung học phổ thông bởi sự tiện lợi, an toàn trong điều 
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kiện giao thông phức tạp tại đô thị, lại chưa phải là lựa chọn hàng đầu, chỉ có 2% 
số học sinh lớp 9 và 4% số học sinh trung học phổ thông sử dụng xe buýt tới 
trường. Theo tính toán của nhóm nghiên cứu, có tới 55% số vụ tai nạn giao thông 
xảy ra với học sinh trung học phổ thông là do xe máy điện và xe đạp điện. 

Phó giáo sư, Tiến sỹ Chu Công Minh cho hay: “Sự thay đổi phương tiện từ đi 
bộ và xe đạp sang xe đạp điện và xe máy đã lý giải tại sao học sinh trung học phổ 
thông lại chiếm tới 90% số vụ tai nạn giao thông của trẻ em, do đây là các loại 
phương tiện có vận tốc tương đối lớn (25 - 50km/giờ). Cả dữ liệu của cảnh sát giao 
thông và điều tra phỏng vấn học sinh đều cho thấy vi phạm tốc độ là nguyên nhân 
hàng đầu gây ra tai nạn giao thông cho học sinh trung học phổ thông. Điều đó cho 
thấy, xe máy điện, xe đạp điện là phương tiện không an toàn đối với học sinh trung 
học phổ thông, đòi hỏi phải được hướng dẫn, xử lý vi phạm và quản lý chặt hơn 
nữa để bảo đảm an toàn”. 

Tại Hà Nội, vài năm gần đây, số lượng xe đạp điện và xe máy điện tăng 
nhanh. Chỉ tính riêng gia đình có con em học trung học phổ thông đến hết năm 
2017, dự báo có khoảng 200 nghìn xe đạp điện và xe máy điện lưu hành. Số lượng 
xe đạp điện và xe máy điện đang tăng nhanh đã làm cho tình trạng ùn tắc và tai 
nạn giao thông ở Thủ đô thêm nghiêm trọng. 

Cải thiện về an toàn giao thông cho học sinh 

Hiện nay, Luật Giao thông đường bộ chưa có quy định cụ thể về độ tuổi thấp 
nhất được điều khiển các loại xe đạp điện, xe máy điện. Thêm vào đó, chưa có quy 
định về việc người điều khiển xe đạp điện và xe máy điện phải có chứng chỉ sát 
hạch kỹ năng lái xe. Dựa trên tham khảo kinh nghiệm quốc tế, nhóm nghiên cứu đã 
đề xuất độ tuổi được phép điều khiển xe đạp điện, xe máy điện từ 16 tuổi trở lên. 
Thêm vào đó, người điều khiển xe đạp điện, xe máy điện phải có chứng chỉ cơ bản 
điều khiển phương tiện. Kết quả điều tra phỏng vấn cho thấy, phần lớn cha mẹ học 
sinh ủng hộ việc học sinh đi xe máy điện cần có chứng chỉ sát hạch kỹ năng lái xe. 
Đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam, cần siết chặt quản lý phương tiện xe đạp điện và 
xe máy điện. 

Chủ tịch VAMM Y. Ta-kê-si cho biết: “Qua những số liệu nghiên cứu đã được 
thực hiện, chúng tôi nhận thấy rằng trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi 
tham gia giao thông. Đối với học sinh trung học phổ thông - đối tượng được phép 
tham gia giao thông độc lập, nhưng lại thiếu những kỹ năng xử lý tình huống thực 
tế, càng cần phải nhận được sự quan tâm từ các cơ quan chức năng, gia đình và 
nhà trường hơn nữa. Chúng tôi cam kết đưa ra một lộ trình thực hiện nhanh chóng 
nhằm góp phần phát triển môi trường giao thông an toàn, lành mạnh cho học sinh 
nói riêng và toàn xã hội nói chung”. 

Nhóm nghiên cứu đã kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét thành lập Ban 
Chỉ đạo biên soạn tài liệu giáo dục an toàn giao thông cho từng cấp học; chủ trì, 
phối hợp Bộ Giao thông vận tải xây dựng quy định về đào tạo kỹ năng điều khiển 
xe đạp điện, xe máy điện và cấp chứng chỉ cơ bản điều khiển phương tiện cho học 
sinh. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối 
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hợp các ngành liên quan tổ chức chương trình dạy và sát hạch kỹ năng điều khiển 
xe đạp điện, xe máy điện cho học sinh trung học phổ thông. 

Theo đó, năm 2018 sẽ thí điểm tại ba trường ở khu vực nội thành và xem xét, 
đánh giá hiệu quả thực hiện; đến năm 2020, triển khai tại các trường của bốn quận 
nội thành; sau năm 2020 sẽ xem xét triển khai tại tất cả các trường trên toàn thành 
phố. Đồng thời, tổ chức chương trình trải nghiệm đi xe buýt công cộng theo lộ trình 
cho học sinh,... Từ những hiệu quả nghiên cứu, Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy 
Việt Nam tiếp tục tài trợ nghiên cứu về vai trò của xe máy tại Việt Nam, mục tiêu là 
đưa ra giải pháp quản lý sử dụng xe máy an toàn, hiệu quả, thân thiện để phát triển 
một môi trường giao thông an toàn, hiện đại cho người dân. 

Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt 
Hùng khẳng định: “Các giải pháp nhằm nâng cao an toàn giao thông cho học sinh 
trung học phổ thông có vai trò rất quan trọng. Các kết quả nghiên cứu, phân tích tỷ 
lệ tai nạn giao thông theo nhóm phương tiện, nguyên nhân tai nạn giao thông, sở 
thích đi lại, kỹ năng điều khiển phương tiện của học sinh trung học phổ thông, thực 
trạng sở hữu phương tiện của gia đình cùng các kiến nghị, đề xuất giảm thấp nhất 
số vụ tai nạn giao thông ở lứa tuổi trung học phổ thông của nhóm nghiên cứu sẽ là 
căn cứ quý báu để Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, các bộ, ngành liên quan và 
các địa phương tổng hợp đề ra những biện pháp, chính sách hiệu quả, kịp thời 
ngăn chặn tai nạn giao thông ở học sinh trung học phổ thông tại Việt Nam, góp 
phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, thân thiện và bền vững”. 

 

                                                                                 Huỳnh Hương Giang 
                                                                              (nhandan.com.vn - Ngày 06/8/2017) 

 

 
 

 

 
 

 

XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO THÔNG TRONG THANH THIẾU NIÊN 
 

Theo nghĩa chung nhất, văn hóa giao thông là việc người tham gia giao thông tuân 
thủ các quy định pháp luật có liên quan, có hành vi ứng xử một cách có văn hóa đối với 
các tình huống phát sinh trong quá trình tham gia giao thông. 

Văn hóa giao thông được xây dựng trên 4 yếu tố cốt lõi:  

1. Xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật, trong đó bao gồm cả quy định và 
hướng dẫn về hành vi và cách ứng xử với các tình huống mà người tham gia giao thông 
có thể gặp trong cuộc sống. 

2. Tuyên truyền giáo dục về các quy định pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức 
tự giác. 

3. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và môi trường tham gia giao thông để người 
dân có thể thực hiện được các quy định pháp luật một cách thuận tiện. 

BIỆN PHÁP XÂY DỰNG  

VĂN HÓA GIAO THÔNG TRONG THANH, THIẾU NIÊN 
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4. Kiểm tra giám sát và xử lý vi phạm. 

Hệ thống quy định pháp luật có tác dụng định hướng hành vi của các cá nhân theo 

một chuẩn mực chung. Nếu không có đủ quy định cụ thể, người tham gia giao thông có 

thể sẽ ứng xử theo quan điểm cá nhân. Có quy định pháp luật nhưng môi trường kết cấu 

hạ tầng giao thông không phù hợp thì việc thực hiện quy định pháp luật sẽ gặp khó khăn. 

Đây là một lý do dẫn tới thực trạng một số người tham gia giao thông chưa tuân thủ quy 

định pháp luật một cách triệt để (ví dụ như việc yêu cầu người đi bộ phải đúng quy định, 

nhưng khi vỉa hè bị chiếm dụng cho mục tiêu đỗ xe và kinh doanh thì người dân khó có 

thể thực hiện được hành vi đi bộ trên vỉa hè mà pháp luật yêu cầu). Nếu chỉ kiểm tra xử 

phạt mà không tuyên truyền thì không thể xử phạt hết được các trường hợp vi phạm, 

trong khi nếu chỉ tuyên truyền, nâng cao ý thức mà không có xử phạt nghiêm thì hiệu 

quả tuyên truyền sẽ thấp... Có thể thấy bốn yếu tố trên hòa quyện và có quan hệ thống 

nhất chặt chẽ với nhau mà thiếu một trong bốn yếu tố đó thì không hình thành văn hóa 

giao thông. 

Để xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên, một trong những nội dung 

quan trọng nhất là xác định rõ đối tượng thanh thiếu niên và những đặc điểm nổi bật của 

nhóm đối tượng này, qua đó có giải pháp phù hợp để triển khai hiệu quả bốn nhóm giải 

pháp nêu trên trong xây dựng văn hóa giao thông cho thanh thiếu niên. 

Việt Nam có tỷ lệ dân số trẻ cao. Số dân có độ tuổi dưới 30 chiếm xấp xỉ 50% tổng 

dân số (Số liệu tổng điều tra dân số 2011). Các quy định về thanh thiếu niên có tại nhiều 

văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Luật Thanh niên Việt Nam quy định đây là 

nhóm người có độ tuổi từ 16 - 30. Luật Trẻ em (bắt đầu có hiệu lực từ 1/6/2017) quy 

định trẻ em là người dưới 16 tuổi. Điều lệ Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh quy 

định độ tuổi thiếu niên từ 9 - 15 tuổi. Độ tuổi thiếu niên diễn ra nhiều thay đổi cả về thể 

chất, tâm lý, hạn chế về quyền và trách nhiệm công dân, là giai đoạn cá nhân phát triển 

các kiến thức, kỹ năng, học hỏi việc kiểm soát các cảm xúc và các mối quan hệ, hình 

thành các tính cách, tố chất, sự tự lập cũng như khả năng để chuyển sang giai đoạn tiếp 

theo là thanh niên/người trưởng thành. 

Thanh thiếu niên là nhóm đối tượng đã trực tiếp tham gia giao thông, có thể còn 

ngồi trên ghế nhà trường hoặc bắt đầu làm việc, tuy nhiên còn cần tích lũy các kiến thức, 

kỹ năng, kinh nghiệm về luật pháp trật tự an toàn giao thông. Đây là nhóm người có xác 

suất gặp tai nạn giao thông cao hơn. Những đặc điểm, nhân tố rất quan trọng trên ảnh 

hưởng trực tiếp đến hành vi, ứng xử của thanh thiếu niên và an toàn giao thông nói 

chung. Bởi vậy để xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên, chúng ta cần 

quan tâm tới một số giải pháp sau: 

Một là, về quy định pháp luật, cần nghiên cứu xem xét các hoạt động tham gia giao 

thông của thanh thiếu niên, xác định các quy tắc, quy định hoặc hướng dẫn về cách ứng 

xử trong từng trường hợp, trên cơ sở đó luật hóa chi tiết trong các văn bản quy phạm 

pháp luật. 
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Thanh thiếu niên là đối tượng tham gia giao thông hàng ngày với nhiều hình thức 

đa dạng như: Được đưa đón, tự đi bộ, tự đi xe đạp, xe buýt, xe đạp điện, xe máy điện và 

khi lớn hơn 18 tuổi, là nếu có bằng hợp pháp hoàn toàn có thể độc lập điều khiển xe máy 

có phân khối lớn hơn 50cc, thậm chí ôtô. 

Chính vì các hoạt động rất đa dạng như vậy nên các nội dung như ngồi sau xe, đội 

mũ bảo hiểm, các quy định về xe đạp và điều khiển xe đạp như đèn, áo phản quang ban 

đêm và mũ bảo hiểm xe đạp, quy chuẩn điểm đỗ xe đạp, chính sách hỗ trợ và bảo vệ 

người đi xe đạp và đi bộ qua đường, chờ và lên xuống xe buýt, tiêu chuẩn điều kiện và 

kỹ năng điều khiển các loại phương tiện với từng độ tuổi... đều cần những quy định rất 

cụ thể. Những nội dung này phần lớn đã có trong văn bản pháp luật nhưng ở mức độ chi 

tiết thì cần được hoàn thiện bổ sung. 

Hai là, về kết cấu hạ tầng và môi tường tham gia giao thông. Việc tạo nên môi 

trường cho thanh thiếu niên tham gia giao thông thuận tiện, an toàn, phù hợp với quy 

định pháp luật có vai trò rất quan trọng trong việc giúp họ thực hiện các quy định pháp 

luật. Với một tỷ lệ khá lớn thiếu niên (độ tuổi từ 10 - 16) đi bộ và đi xe đạp trong các 

chuyến đi tới trường hoặc hoạt động giải trí, chúng ta cần đặc biệt quan tâm tới kết cấu 

hạ tầng để bảo đảm an toàn cho những chuyến đi của thiếu niên. Ví dụ, để tạo nên một 

môi trường tham gia giao thông cho người đi bộ, việc bảo đảm không gian vỉa hè là việc 

rất cần nhưng chưa đủ. Cùng với đó, cần rà soát các quy chuẩn thiết kế vỉa hè để bảo 

đảm chất lượng vỉa hè, duy trì chiếu sáng và cây xanh, loại bỏ các miệng hố ga lộ thiên, 

triển khai các kết cấu hạ tầng như vỉa hè, thềm dốc để bảo đảm thuận lợi khi sang đường. 

Đồng thời trong tổ chức giao thông cần có bố trí đèn qua đường, pha đèn dành riêng và 

ưu tiên cho người đi bộ, đảo nghỉ tại các tuyến đường rộng... Việc tạo nên môi trường 

giao thông an toàn để thiếu niên tự tham gia giao thông có hiệu ứng xã hội lớn và tích 

cực, vì điều này sẽ khuyến khích hình thành tính tự lập vốn rất quan trọng trong thế hệ 

trẻ, giúp giảm bớt những chuyến đi đưa đón của cha mẹ, qua đó góp phần giảm ùn tắc 

giao thông, ô nhiễm môi trường, giải phóng sức lao động của xã hội, nâng cao GDP của 

quốc gia... 

Tương tự, để tạo nên những chuyến đi xe đạp an toàn cho thanh thiếu niên, sẽ cần 

những kết cấu hạ tầng hỗ trợ người đi xe đạp như làn đường xe đạp (tại những nơi có 

thể), điểm đỗ và trông giữ xe đạp, không gian và pha đèn ưu tiên người đi xe đạp tại các 

nút giao thông... Các cách tiếp cận chi tiết và cụ thể như vậy cũng cần được thực hiện với 

các chuyến đi xe buýt, xe đạp điện, xe máy điện... Cụ thể, muốn thanh thiếu niên có văn 

hóa đi xe buýt, cần xây dựng một hệ thống xe buýt đủ sức hấp dẫn, an toàn với thanh 

thiếu niên; đồng thời có những quy định cụ thể để hướng dẫn cách thức sử dụng loại hình 

vận tải này. Ví dụ như việc khi lên xe nhường ghế cho người già, phụ nữ, hoặc đơn giản 

là không nên nghe nhạc ồn ào trên xe buýt ảnh hưởng tới những người xung quanh, cách 

xử sự khi nhìn thấy những việc sai trái trên xe buýt... Đồng thời, cần có các giải pháp 

tuyên truyền cũng như giám sát thực thi những quy định trên. 
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Môi trường kết cấu hạ tầng bất cập có thể dẫn tới nhiều vi phạm mà lực lượng chức 

năng không thể xử lý hết. Điều này có thể dẫn tới những tâm lý tiêu cực trong thanh 
thiếu niên (hoài nghi về lực lượng thực thi công vụ, hoặc chấp nhận hành vi sai như một 

thực tế trong cuộc sống). Những vấn đề này hoàn toàn có thể được cải thiện đáng kể nếu 
hệ thống hạ tầng được hoàn thiện. 

Ba là, về tuyên truyền giáo dục. Để thanh thiếu niên có nền tảng kiến thức tốt về 

văn hóa giao thông, cần giáo dục về văn hóa giao thông ngay từ bé, từ khi các em bắt đầu 
đến trường ở tuổi mẫu giáo, thậm chí sớm hơn khi các em vừa bắt đầu nhận thức (giáo 

dục tại nhà). Có được những kiến thức nền tảng vững chắc ở giai đoạn trước độ tuổi 
thiếu niên, những hành vi của thanh thiếu niên sẽ ổn định và phát triển theo xu hướng 
tích cực trong tương lai. 

Trong nhà trường, cần nghiên cứu đưa nội dung giáo dục tham gia giao thông, văn 
hóa giao thông vào chương trình chính khóa với thời lượng hợp lý, đồng thời có hàm 

lượng thực hành ở các cấp học. Trong giảng dạy về văn hóa giao thông, thay vì việc 
dùng những khẩu hiệu khô cứng, có thể giải thích lý do của quy định, hậu quả khi vi 

phạm, lợi ích của việc tuân thủ cũng như hình phạt đối với các hành vi vi phạm một cách 

trực quan sinh động, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm theo. Để làm được việc này cần tăng cường 
trang thiết bị, thông tin, kiến thức cho đội ngũ giáo viên giảng dạy về an toàn giao thông, 

văn hóa giao thông trong các cơ sở đào tạo các cấp.  

Do đây là nhóm đối tượng còn trẻ, khả năng tập trung và chuyên nghiệp chưa cao 

nên việc giáo dục tuyên truyền cần được thực hiện một cách kiên trì, lặp đi lặp lại nhưng 
không nhàm chán. Cũng cần tuyên truyền cho cộng đồng hiểu về đặc điểm, hành vi tham 
gia giao thông của thanh thiếu niên, qua đó giúp sự hòa nhập và thông cảm giữa thanh 

thiếu niên với cộng đồng và ngược lại. 

Cần tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường - gia đình - chính quyền địa phương 

trong việc giáo dục, nhắc nhở, vận động thanh thiếu niên chủ động học hỏi và chấp hành 
các quy định pháp luật khi tham gia giao thông. Trong đó, phát huy vai trò của gia đình 

trong việc giáo dục thanh thiếu niên văn hóa giao thông có tác dụng rất lớn. Muốn vậy, 
các bậc cha mẹ sẽ phải chủ động tìm tòi để nâng cao kiến thức kỹ năng và thực sự là tấm 
gương cho các em về ứng xử khi tham gia giao thông. 

Trong điều kiện Việt Nam, người phụ nữ có một vai trò rất quan trọng trong việc 
nuôi dưỡng và giáo dục con cái, đồng thời họ là những người dành thời gian nhiều nhất 

cho thanh thiếu niên. Bởi vậy nâng cao nhận thức, vai trò và vị trí của người phụ nữ 
trong xã hội sẽ hỗ trợ tích cực hiệu quả cho việc giáo dục thiếu niên về văn hóa giao 
thông. Điều này giúp cho những người mẹ, người chị, người bạn có tiếng nói mạnh mẽ 

và hiệu quả hơn trong việc giáo dục và thuyết phục thiếu niên, thanh niên tuân thủ các 
quy định pháp luật khi tham gia giao thông trong cuộc sống hàng ngày. 

Nên có những chiến dịch truyền thông với các cá nhân, tổ chức có ảnh hưởng tới 
thanh thiếu niên để tạo sự cảm hứng cho thanh thiếu niên về lĩnh lực an toàn giao thông. 
Trong nhóm hoạt động này, ngành Giao thông - Vận tải, ngành Giáo dục và Đào tạo, 
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chính quyền địa phương, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Phụ 

nữ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội là những đơn vị có liên quan trực tiếp. 

Bốn là, về kiểm tra xử lý vi phạm. Thanh thiếu niên nhìn người lớn như những tấm 

gương. Nếu những người lớn vi phạm pháp luật mà không bị xử lý thì đây sẽ là những 
hình ảnh có ảnh hưởng tiêu cực tới nhận thức và hành vi của giới trẻ. Bởi vậy để giáo 
dục tuyên truyền cho thanh thiếu niên một cách hiệu quả thì những hành vi vi phạm trật 

tự an toàn giao thông của người lớn cần được xử lý nghiêm. Để xây dựng văn hóa giao 
thông cho thanh thiếu niên, người lớn phải là nhóm thực sự gương mẫu, đi đầu. Hơn thế 

nữa, việc xây dựng văn hóa giao thông cho thanh thiếu niên cũng chính là động lực để 
những người lớn tuân thủ quy định pháp luật. Trong vấn đề này, hình ảnh của lực lượng 
thực thi công vụ càng trở nên quan trọng. Hành vi gương mẫu, tuân thủ quy định, nghiêm 

minh của lực lượng thực thi công vụ, phát huy vai trò giám sát của nhân dân… là nhân tố 
rất quan trọng giúp xây dựng văn hóa giao thông tại Việt Nam.  

Do thanh thiếu niên là nhóm đối tượng còn trẻ, nên xử phạt cần được thực hiện một 
cách kiên trì, khoan dung nhưng kiên quyết, nghiêm khắc với mục đích tạo nên những 

con người có đạo đức tốt, có ích cho xã hội. Bởi vậy, các hình phạt vi phạm trật tự an 

toàn giao thông đối với thanh thiếu niên tuyệt đối không nên hà khắc cho lỗi vi phạm 
không nghiêm trọng lần đầu tiên. Thay vào đó nên nhắc nhở, hướng dẫn, tuy nhiên cũng 

cần xử lý nghiêm khắc nếu có dấu hiệu tái phạm hoặc cố tình vi phạm. Trong vấn đề này, 
lực lượng cảnh sát giao thông, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, nhà 
trường có vai trò hết sức quan trọng. 

Quy định pháp luật và thực thi pháp luật mặc dù rất quan trọng nhưng đôi lúc sẽ trở 
nên lạc hậu, đặc biệt trong điều kiện một quốc gia đang phát triển nhanh chóng như Việt 

Nam. Chính bởi vậy, văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên cần được xây dựng trên 
nền tảng kiến thức và văn hóa của dân tộc, kết hợp với những tinh hoa trong văn hóa 

giao thông của nhân loại. Trên cơ sở đó, hình thành những giá trị văn hóa mạnh mẽ trong 
thanh thiếu niên để thậm chí họ có thể tự điều chỉnh, khống chế, thuần hóa những hành 
vi sai trái mới phát sinh mà quy định pháp luật hiện hành chưa kịp điều chỉnh. 

Ngoài những giải pháp mang tính quy định cũng cần đặc biệt chú trọng tới sự tự lập 
và tính chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, lòng tự tôn và tri thức của thanh thiếu 

niên. Việc khuyến khích thanh thiếu niên bắt tay vào thực hiện những công việc, những 
dự án nhỏ nhất nhằm nâng cao an toàn giao thông, phát triển giao thông vận tải bền 
vững... có thể khơi dậy những tiềm năng to lớn đang nằm trong lực lượng thanh thiếu 

niên, góp phần tạo nên những cảm hứng cho cả xã hội, giúp xây dựng thành công văn 
hóa giao thông của Việt Nam. 

Việc xây dựng thành công văn hóa giao thông tiên tiến trong thanh thiếu niên sẽ 
góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phát triển bền vững. Đồng thời, một xã 

hội có một nền văn hóa giao thông tốt, sẽ góp phần đắc lực trong việc nâng cao chất 
lượng cuộc sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao sức cạnh tranh 
của nền kinh tế và vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Chính bởi vậy, xây dựng văn 
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hóa giao thông nói chung và văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên là một trong 

những trọng tâm mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ đặc biệt quan tâm; là vấn đề liên ngành, 
đòi hỏi cả hệ thống chính trị và mỗi công dân kiên trì cùng vào cuộc, nhận thức, thực 

hiện đúng trách nhiệm của mình, góp phần xây dựng văn hóa giao thông trong thanh 
thiếu niên. 

                                                                                                      TS. Khuất Việt Hùng 
                                                                                    (Tạp chí Tuyên giáo Số 4 năm 2017) 

 

 
 

     XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO THÔNG TRONG THANH, THIẾU NIÊN:  

                                 KHÔNG THỂ THIẾU SỰ ĐỒNG HÀNH CỦA GIA ĐÌNH 
 

So với những năm trước đây, chủ 
đề an toàn giao thông “Xây dựng văn 
hóa giao thông trong thanh, thiếu niên” 
năm nay được Ủy ban An toàn giao 
thông quốc gia lựa chọn, được nhận 
định là thời sự và rất trúng đối tượng 
cần tuyên truyền. 

Song, nhiều ý kiến cho rằng, vấn đề 
an toàn giao thông nếu chỉ là câu chuyện 
của cơ quan quản lý Nhà nước, không có 
sự vào cuộc của các gia đình, của toàn xã 
hội, thì dù có làm cả một thập niên hay 
hơn thế nữa vẫn là chưa đủ. 

Những con số báo động 

Theo số liệu của Ủy ban An toàn 
giao thông quốc gia, tai nạn giao thông 
hiện đang là nguyên nhân hàng đầu gây tử 

vong cho lứa tuổi thanh, thiếu niên. Mỗi 
năm, tai nạn giao thông đường bộ cướp đi 

1,3 triệu sinh mạng trên thế giới, trong đó 
có 350.000 thanh, thiếu niên. Tại Việt 
Nam, mặc dù số vụ, số người chết vì tai 

nạn giao thông trong những năm qua liên 
tục giảm nhưng tỷ lệ tử vong và tỷ lệ vi 
phạm trật tự an toàn giao thông của thanh, 

thiếu niên lại tăng nhanh. Cụ thể, trong 4 
tháng đầu năm 2017, toàn quốc đã xảy ra 

6.369 vụ tai nạn giao thông, khiến 2.795 

người chết và làm bị thương 5.119 người. 

Điều đáng nói, trong số này có đến gần 
40% vụ tai nạn giao thông liên quan đến 

thanh, thiếu niên. Đặc biệt có đến 47% số 
nạn nhân nằm trong độ tuổi dưới 30, độ 

tuổi đang có nhiều đóng góp cho gia đình, 

cho xã hội. 

Theo nghiên cứu của Trung tâm 

Nghiên cứu giao thông Việt Đức năm 
2016, tại thành phố Hồ Chí Minh, học 

sinh cấp 3 là đối tượng có liên quan đến 
hơn 70% các vụ tai nạn giao thông và có 
tỷ lệ tử vong rất cao. Tiếp đó là đến nhóm 

học sinh cấp 2. Trong tổng số các vụ tai 
nạn giao thông liên quan đến thanh, thiếu 

niên thì có trên 85% số vụ liên quan đến 
trẻ em nam, hơn 80% tai nạn giao thông 
do chính các em trực tiếp điều khiển 

phương tiện. 

Tại Hà Nội, mặc dù chưa có một 

nghiên cứu cụ thể nào chỉ ra số thanh, 
thiếu niên tử vong, tổn thương sức khỏe 

do tai nạn giao thông. Tuy nhiên, hàng 
loạt các vụ tai nạn giao thông đã và đang 

xảy ra trong thời gian vừa qua liên quan 

đến thanh, thiếu niên đã gióng lên một hồi 
chuông báo động về ý thức chấp hành luật 
giao thông của đối tượng này. 

Cần sự vào cuộc của xã hội 
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Với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao 
thông trong thanh, thiếu niên” cùng mục 
tiêu “Tính mạng con người là trên hết”, 
Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông 
quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết, để 
công tác an toàn giao thông năm nay hiệu 
quả hơn, Ủy ban sẽ phối hợp với các đơn 
vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, 
góp phần chuyển đổi hành vi của đoàn 
viên, thanh niên trong quá trình tham gia 
giao thông. Đồng thời, nhân rộng các mô 
hình tốt, cách làm hay về tham gia giữ gìn 
trật tự an toàn giao thông của thanh, thiếu 
niên… từ đó giúp các em xác định rõ 
trách nhiệm và phát huy tinh thần trách 
nhiệm của tuổi trẻ trong việc thực hiện 
pháp luật về giao thông, tích cực tham gia 
các hoạt động hạn chế tai nạn và ùn tắc 
giao thông. 

Được biết, trong những năm qua, để 
đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tránh 
ùn tắc giao thông, cùng với việc đầu tư 
phát triển hạ tầng, các đơn vị có chức 
năng đã và đang thực hiện nhiều biện 
pháp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức 
của người tham gia giao thông. Tuy 
nhiên, thực tế cho thấy, mặc dù đã tuyên 
truyền, nhắc nhở, xử lý nhiều nhưng 
nhiều trường hợp vẫn cố tình vi phạm, 

đặc biệt là các đối tượng thanh, thiếu 
niên. Do đó, để chủ đề “Xây dựng văn 
hóa giao thông trong thanh, thiếu niên” 
đem lại những hiệu quả thiết thực, tạo sự 
chuyển biến sâu rộng, điều quan trọng 
nhất chính là sự vào cuộc quyết liệt của 
các cơ sở giáo dục, của các gia đình - 
những tế bào của xã hội. Bởi, đây là đối 
tượng đang trong độ tuổi muốn khẳng 
định bản thân, nếu thiếu đi sự uốn nắn của 
gia đình, xã hội, các em sẽ rất dễ nhiễm 
vào mình những hành vi, thói quen xấu, đi 
ngược lại với chuẩn mực chung của xã 
hội. 

Năm An toàn giao thông 2017 với 
mục tiêu “Tính mạng con người là trên 
hết”, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia 
phấn đấu tiếp tục giảm tai nạn giao thông 
trên 5% ở cả ba tiêu chí số vụ, số người 
chết và số người bị thương so với năm 
2016. 

 

Trung úy Nguyễn Hữu Phước 
Đội Cảnh sát giao thông số 6, 
Phòng Cảnh sát giao thông,  
Công an thành phố Hà Nội 
(antoangiaothong.gov.vn 

 Ngày 21/8/2017)

 

 

NHỮNG HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO THÔNG 
 

Văn hóa giao thông là một biểu hiện cụ thể của khái niệm văn hóa nói chung. 
Nói đến văn hóa giao thông, thực chất là nói đến cách ứng xử của con người với các 
quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và quan hệ giữa con người với 
nhau. Văn hóa giao thông của mỗi người không phải tự nhiên có được mà nó hình 
thành qua quá trình giáo dục lâu dài từ nhỏ trong gia đình, nhà trường và tiếp 
nhận có chọn lọc hành vi văn hóa giao thông trong xã hội. 

Trong những năm qua, trên phạm vi cả nước trung bình mỗi năm có khoảng 10.000 
người chết và 25.000 người bị thương do tai nạn giao thông, thiệt hại hàng chục ngàn tỷ 
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đồng. Tình hình vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ cũng gia tăng đáng kể, tập 
trung vào các lỗi như: Người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định; vi phạm 
các quy tắc tránh vượt, đi không đúng làn đường, phần đường; vượt đèn đỏ; không đội 
mũ bảo hiểm khi điều khiển môtô, xe gắn máy; chở quá số người quy định; phóng nhanh, 
vượt ẩu, lạng lách đánh võng..., nhiều trường hợp khi bị phát hiện, xử lý còn cố tình cản 
trở, chống lại người thi hành công vụ. Vì vậy, để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao 
thông gây ra, bảo đảm giao thông được an toàn, thông suốt, Ủy ban An toàn giao thông 
quốc gia, ngành công an phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan thông tin 
đại chúng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền pháp luật, các hoạt động văn hóa nhằm 
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa 
giao thông. Một số hoạt động cụ thể như: 

Dự án “Đưa văn hóa giao thông vào cộng đồng qua các phương tiện thông tin đại 
chúng và các hình thức văn học nghệ thuật” được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia 
giao cho Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam, triển 
khai từ năm 2010 và đang tiếp tục thực hiện với nội dung tuyên truyền giáo dục pháp 
luật về trật tự, an toàn giao thông và nếp sống văn hóa, văn minh khi tham gia giao thông 
trong cộng đồng thông qua nhiều hình thức văn học nghệ thuật, báo chí, phát thanh, 
truyền hình… 

Trong mấy năm gần đây dự án đã huy động sự tham gia của các phương tiện thông 
tin đại chúng, các hình thức văn học nghệ thuật, các nhà báo, văn nghệ sỹ, trí thức cả 
nước vào cuộc, cùng xây dựng nếp sống văn hóa giao thông cho cộng đồng bằng các 
chương trình phù hợp, sinh động, thiết thực, hấp dẫn như: Biểu diễn hài kịch, biểu diễn 
múa rối nước, ca nhạc, triển lãm ảnh, thiếu nhi vẽ tranh biếm họa và hội thảo khoa học… 
đã góp phần làm cho văn hóa giao thông thâm nhập sâu vào đời sống của nhân dân, tạo 
nên ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và tạo ra nếp sống 
văn hóa, văn minh cao trong tham gia giao thông của cộng đồng. 

Các cơ quan thông tin đại chúng đã hợp tác mạnh mẽ bằng một chiến dịch tuyên 
truyền rộng rãi và liên tục về đề tài văn hóa giao thông từ báo in, báo hình, báo mạng, 
báo phát thanh... Cho đến nay đã có hàng trăm bài viết về văn hóa giao thông - an toàn 
giao thông trên các báo và hàng chục chương trình về văn hóa giao thông đã phát trên 
các đài truyền hình, đài phát thanh từ Trung ương đến địa phương. Dự án cũng đã liên 
tục mở những cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật với đề tài “Văn hóa giao 
thông” với sự tham gia của các nhạc sỹ, nghệ sỹ sân khấu, điện ảnh, mỹ thuật. Nghệ 
thuật truyền thống dân tộc như: Múa rối nước Phan Thanh Liêm, hát xẩm về văn hóa 
giao thông của nhạc sỹ Mai Tuyết Hoa và ca khúc thể hiện nội dung văn hóa giao thông 
cũng được áp dụng trong tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông. Những cuộc triển 
lãm tranh thiếu nhi vẽ và ảnh chụp về đề tài văn hóa giao thông cũng được thực hiện tại 
Thủ đô Hà Nội và trong các trường học cấp tiểu học và trung học ở Hà Nội và một số địa 
phương khác. Các hội thảo quốc gia về văn hóa giao thông đã được tổ chức tại nhiều tỉnh 
và thành phố như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hòa 
Bình, Quy Nhơn, Cần Thơ, khu vực Tây Bắc và miền sông nước Cửu Long Giang với sự 
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tham dự của lãnh đạo địa phương cùng đông đảo trí thức, văn nghệ sỹ, nhà báo, nhà 
giáo... Đã in nhiều tập sách về văn hóa giao thông và đã phát đi tới nhiều tỉnh, thành. Có 
thể nói, dự án “Đưa văn hóa giao thông vào cộng đồng qua các phương tiện truyền thông 
đại chúng và các hình thức văn hóa nghệ thuật” cũng là “vũ khí mềm” tiến công vào mặt 
trận an toàn giao thông, góp phần để mọi người nâng cao nhận thức về văn hóa giao 
thông, từ đó có hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, hạn chế tai nạn giao 
thông, góp phần xây dựng trật tự, an toàn giao thông bền vững... 

Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” 

Thanh niên, học sinh, sinh viên là thế hệ trẻ, thế hệ tương lai của đất nước, chiếm 
số lượng đông đảo trong cơ cấu dân cư Việt Nam. Do vậy, giáo dục nhận thức và hiểu 
biết về luật giao thông và văn hóa giao thông là một nhiệm vụ quan trọng mang tầm 
chiến lược lâu dài. Trong phong trào chung xây dựng “Văn hóa giao thông”, các cơ quan 
chức năng đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành 
luật giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa của thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên khi 
tham gia giao thông. Đồng thời, tiếp tục khẳng định, cổ vũ tinh thần xung kích, tình 
nguyện của tuổi trẻ trong việc tổ chức các hoạt động tham gia giữ gìn trật tự, an toàn 
giao thông nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giảm số vụ tai nạn, số người chết và số 
người bị thương do tai nạn giao thông, mở rộng ảnh hưởng tới toàn thể xã hội. 

Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” được Ban Bí thư Trung ương 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hướng dẫn triển khai, phát động trong các cấp 
bộ Đoàn và tuổi trẻ cả nước khởi đầu từ tháng 9/2009. Trong đó, Trung ương Đoàn đã 
tiến hành đề ra một số giải pháp chủ yếu như: Tổ chức các lớp tập huấn cho tuyên truyền 
viên cấp cơ sở; xây dựng các chương trình truyền thông thực tế về văn hóa giao thông 
trên các phương tiện truyền thông đại chúng; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm và 
các hoạt động có quy mô tạo các điểm nhấn về cuộc vận động qua các cuộc bình chọn, 
giới thiệu những cá nhân tiêu biểu đem các thông điệp về văn hóa giao thông đến với các 
bạn trẻ; bảo vệ, xây dựng các công trình giao thông công cộng; đưa ra 27 tiêu chí của 
Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”. 

Chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác giáo dục an toàn giao thông trong đoàn 
viên, thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên giai đoạn 2012 - 2017 

Ngày 18/4/2012, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã ký kết chương trình phối hợp 
đẩy mạnh công tác giáo dục an toàn giao thông trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, học 
sinh, sinh viên giai đoạn 2012 - 2017. Nội dung ký kết tập trung tăng cường tuyên 
truyền, giáo dục về pháp luật an toàn giao thông cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh, 
sinh viên; phát huy vai trò của các cấp, các ngành, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội và đoàn 
viên, thanh thiếu nhi trong việc giữ gìn trật tự, an toàn giao thông; đẩy mạnh cuộc vận 
động “Thanh niên với văn hóa giao thông” . 

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức an 
toàn giao thông trong các trường học; nghiên cứu, bổ sung nội dung giáo dục pháp luật 
về trật tự, an toàn giao thông lồng ghép vào chương trình chính khóa một số môn học của 
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các cấp học; tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các tiêu chí văn hóa giao 
thông trong từng cấp học; triển khai chương trình giảng dạy về an toàn giao thông vào 
các trường sư phạm để đào tạo đội ngũ giáo viên có kiến thức và phương pháp giáo dục 
hiệu quả về lĩnh vực này. 

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình 
trật tự, an toàn giao thông, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về an toàn 
giao thông; cung cấp tài liệu tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ làm công tác bảo đảm trật 
tự, an toàn giao thông của Đoàn; tham gia báo cáo chuyên đề về an toàn giao thông 
đường bộ... 

Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng 
văn hóa giao thông cần tổ chức các hoạt động thiết thực, bảo đảm phù hợp với các đối 
tượng tham gia giao thông cụ thể, nhất là người dân ở khu vực nông thôn, vùng sâu, 
vùng xa và khu đô thị mới. Trong bài viết này, tác giả xin nêu một số đề xuất sau: 

Một là: Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 
xây dựng “Gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa”. Ban chỉ đạo phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp phải lồng ghép nội dung thực 
hiện nếp sống văn hóa trong tham gia giao thông vào phong trào xây dựng gia đình văn 
hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp văn hóa. Trong các 
tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa cần có quy định cụ 
thể mỗi gia đình, làng, tổ dân phố phải gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước, để đạt danh hiệu làng văn hóa phải có môi trường cảnh 
quan sạch, đẹp: Đường giao thông được trải nhựa hoặc bê tông, có hệ thống đèn chiếu 
sáng, đường phố, nơi sinh hoạt công cộng sạch đẹp; thực hiện tốt pháp luật về trật tự, an 
toàn giao thông. Nhấn mạnh thực hiện văn hóa giao thông là một nội dung quan trọng để 
trở thành gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa. Các cụm dân cư, tổ dân 
phố, làng, bản phải tuyên truyền phổ biến các quy định của Nhà nước về trật tự, an toàn 
giao thông trong các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành 
pháp luật về giao thông của nhân dân, xây dựng ý thức tích cực tham gia đấu tranh phát 
hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu các tổ chức có trách nhiệm tổ chức việc học tập các 
quy định về trật tự, an toàn giao thông trong cán bộ, công chức và người lao động tại cơ 
quan, đơn vị, địa phương của mình. 

 Tăng cường vận động phong trào “Toàn dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao 
thông”, an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người, mọi nhà, góp phần thúc đẩy kinh 
tế phát triển, xã hội công bằng dân chủ văn minh và coi đây là nội dung quan trọng trong 
xây dựng đời sống văn hóa hiện nay. 

Việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông phải được thực 
hiện bằng những hình thức sinh động, phù hợp với mọi đối tượng. Tiến hành sơ kết, tổng 
kết rút kinh nghiệm và có khen thưởng động viên kịp thời những cá nhân và tập thể có 
thành tích trong việc xây dựng nếp sống văn hóa trong tham gia giao thông. 

Hai là: Xây dựng “Văn hóa xe buýt” 
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So với các phương tiện giao thông đường bộ khác, xe buýt là phương tiện giao 
thông công cộng có rất nhiều ưu điểm. Chỉ với 7.000đ/1 lượt là có thể đi đến mọi điểm 
trong nội thành Hà Nội. Gần đây, hệ thống xe buýt được phát triển cả tới các vùng ngoại 
thành Hà Nội và một số địa phương trong cả nước. Tuy nhiên, hiện nay đường phố hẹp 
mà xe buýt thì lại lớn, do phải đảm bảo đến bến đúng giờ, nhiều lái xe đã phóng nhanh, 
vượt ẩu, lạng lách, đi lấn làn đường, hoặc dừng xe bất thình lình, ngang nhiên chèn ép 
các xe khác để táp vào lề đường, bóp còi xe inh ỏi... Đối với những người tham gia giao 
thông trên xe buýt - hành khách, việc chen lấn, xô đẩy tại các bến chờ xe, trên xe thường 
xuyên xảy ra. Trên xe, những dòng quy định nhường ghế cho người già, trẻ em, phụ nữ 
mang thai; không hút thuốc lá giữ vệ sinh chung, nhưng nhiều thanh niên vẫn làm ngơ. 
Từ thực trạng văn hóa giao thông của người điều khiển và tham gia giao thông trên xe 
buýt đang gióng lên một hồi chuông về việc xây dựng văn hóa giao thông xe buýt. Việc 
mở cuộc vận động “Văn hóa xe buýt” trong các công ty xe buýt, đối với lái xe buýt, 
trong sinh viên, trong công nhân các nhà máy, xí nghiệp; hoặc đưa vào chỉ tiêu thi đua 
của các khu dân cư (nếu có đông người tham gia giao thông bằng xe buýt) là hết sức cần 
thiết để tạo sự yên tâm, tin tưởng, an toàn cho người tham gia đi xe buýt, tạo hình ảnh 
đẹp cho khách quốc tế đến Việt Nam; để xe buýt thực sự trở thành một phương tiện công 
cộng văn minh, lịch sự, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.   

Ba là: Tổ chức “Diễn đàn xây dựng văn hóa giao thông” 

Các trường học cần tổ chức “Diễn đàn xây dựng văn hóa giao thông”, qua đó để 
lắng nghe tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng cũng như các ý kiến đề xuất của học sinh, sinh 
viên về trách nhiệm xây dựng văn hóa giao thông, phát huy sức sáng tạo và thu hút các 
em cùng quan tâm vào một vấn đề lớn trong xã hội. Từ đó giúp các em tự điều chỉnh suy 
nghĩ, hành vi khi tham gia giao thông, ý thức được trách nhiệm với cộng đồng, tạo hình 
ảnh đẹp trong mắt mọi người khi tham gia giao thông: Từ trang phục đến phương tiện, 
cử chỉ, lời nói, giao tiếp, ứng xử hay hành động giúp đỡ, hỗ trợ người gặp nguy hiểm, tai 
nạn khi tham gia giao thông, thực hiện nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ, góp 
phần hình thành, xây dựng văn hóa giao thông. 

Để làm được điều đó, một điều khá quan trọng là các thầy cô giáo, các bậc phụ 
huynh phải luôn là những tấm gương sáng trong việc chấp hành nghiêm túc các quy định 
của pháp luật về an toàn giao thông. Nếu làm được như vậy, cuộc vận động xây dựng 
văn hóa giao thông trong học sinh, sinh viên mới có hiệu quả, hướng các em vào việc 
ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông. 

 

                                                                                      Vũ Thị Thu Thủy 
                                                                       (canhsatnhandan.vn - Ngày 31/8/2017) 
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NÂNG CAO Ý THỨC THAM GIA GIAO THÔNG CHO GIỚI TRẺ 
 

Trong khi cộng đồng mạng trầm trồ trước văn hóa sang đường của người 
Nhật, hay trước câu chuyện cậu bé lớp 2 khoanh tay xin lỗi taxi thì ít ai biết rằng, 
văn hóa giao thông của người Việt đã vô cùng khác… 

Cuối năm ngoái, cư dân mạng được một lần thán phục trước hình ảnh bé Nguyễn 
Hữu Hoài Lâm đứng lại lễ phép khoanh tay xin lỗi khi đi xe đạp tông trúng taxi. Người 
ta còn cảm thấy thật lạ lùng vì sau khi sự việc được đưa lên báo, cha mẹ của bé Lâm tiếp 
tục hẹn bác tài đi uống cà phê và dẫn theo bé Lâm đến để xin lỗi một lần nữa. 

Trước đó, vào tháng 3 năm ngoái, cộng đồng mạng tiếp tục bất ngờ khi xuất hiện 
một clip ngắn quay cảnh một nhóm học sinh tiểu học Nhật Bản đồng loạt cúi đầu cảm ơn 
những người lái xe đã dừng lại nhường cho chúng qua đường. Lúc bấy giờ, nhiều người 
đã bày tỏ lòng thán phục trước nền giáo dục toàn diện và sâu sắc của Nhật Bản: Nhân 
cách của con người bắt đầu bằng việc biết “xin lỗi” và biết “cảm ơn”. 

Nói về giáo dục Việt Nam, trong cuộc trao đổi với phóng viên vào dịp đầu năm mới 
Đinh Dậu, Phó giáo sư, Nhà giáo Văn Như Cương đã từng nhấn mạnh rằng: “Phải giáo 
dục về nhân cách, khiến cho học sinh trở thành những công dân tử tế, không đòi hỏi gì 
hơn! Học sinh cần biết sống cao thượng, sống đẹp, biết thương yêu cộng đồng, rồi sau đó 
mới là kiến thức”. Quả thật, nhiều đứa trẻ Việt vẫn chưa được dạy làm người… 

Ít ai biết rằng, văn hóa sang đường như người Nhật, trẻ con Việt Nam cũng đã từng 
thực hiện chỉ mới hơn 60 năm về trước: Trên đường phố Hà Nội, những em học sinh mặc 
trang phục truyền thống khoanh tay cảm ơn mọi người trong khi đi qua đường. Đó là 
những bức ảnh cuối cùng trong sự nghiệp của nhiếp ảnh gia người Hungary Robert Capa, 
vài ngày trước khi ông mất vì bẫy mìn chiến tranh… 

Khi xem những hình ảnh đẹp đó, có người cho rằng thời đó phong kiến, lạc hậu và 
phương tiện chẳng có mấy. Tuy nhiên, sự “hiện đại” của chúng ta bây giờ lại không song 
hành cùng với sự “văn minh”. 

Vào giờ tan tầm, tại các nút giao thông lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội, không 
khó để bắt gặp cảnh người lớn hay trẻ nhỏ sang đường một cách rất tùy tiện và nguy 
hiểm. Có vạch kẻ đường cho người đi bộ không sang, có cầu đường bộ trên cao không 
dùng, người đi bộ sang đường bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào họ muốn, bất chấp khu vực 
cấm hay trèo rào phân cách. Đôi khi, lối suy nghĩ xe cơ giới phải tránh mình nếu không 
muốn bị phạt, bị đền đã tạo nên thói quen xấu đó. 

Thời hiện đại, mọi người tham gia giao thông với phương châm: Tiện là chen, thích 
là lấn, không có cảnh sát giao thông là vượt, vội là leo lên vỉa hè, thậm chí không vội thì 
cũng leo lên vỉa hè… 

Khi đi trên các tuyến đường trong thành phố, chúng ta cũng rất dễ bắt gặp vô vàn 
những chiếc xe gắn máy do giới trẻ điều khiển dán nhãn mác, màu sắc nhem nhuốc khắp 
thân xe như các loại tem: Rồng, phượng, hoa văn lòe loẹt… Thậm chí một số bộ phận 
còn tự ý thay đổi màu xe, lắp hệ thống đèn chiếu sáng quá kích cỡ, gắn còi ôtô, còi hú 
trái quy định lại còn đùa giỡn gây mất trật tự trên các tuyến đường. Điều đáng báo động 
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là ý thức chấp hành giao thông và tính cộng đồng ở một bộ phận giới trẻ còn rất kém. 
Khi có va quệt trên đường, thay vì “xin lỗi” vì sự cố thì các em lại chọn cách dùng “nắm 
đấm” với nhau. Có những vụ việc rất nhỏ nếu các em xử lý với nhau một cách có “văn 
hóa”, đúng pháp luật thì không có chuyện gì, trở thành một vụ án nghiêm trọng. 

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia: “Văn hóa giao thông được biểu hiện 
bằng hành vi xử sự đúng pháp luật, theo các chuẩn mực của xã hội về lẽ phải, cái đẹp, cái 
thiện của người tham gia giao thông. Xây dựng văn hóa giao thông nhằm tạo nên thói 
quen cư xử có văn hóa, đúng pháp luật; coi việc tự giác tuân thủ pháp luật về đảm bảo 
trật tự an toàn giao thông như một chuẩn mực đạo đức truyền thống và là biểu hiện văn 
minh hiện đại của người khi tham gia giao thông”. 

Bên cạnh sự giáo dục về ý thức, đạo đức, văn hóa trong giao thông cho con em thì 
các bậc ông bà, cha mẹ phải luôn là tấm gương sống động về chấp hành pháp luật nói 
chung và các luật lệ về giao thông nói riêng để các con cháu noi theo. Về lâu dài, để ngăn 
chặn những hành vi vi phạm khi tham gia giao thông của thanh thiếu niên, góp phần kéo 
giảm các vụ tai nạn giao thông, vi phạm trật tự an toàn giao thông, không thể chỉ có các 
ngành, đoàn thể liên quan mà nhất thiết là phải có sự chung tay, góp sức từ phía gia đình. 
Đồng thời việc giáo dục ý thức chấp hành pháp luật nói chung và các quy định của pháp 
luật khi tham gia giao thông cho các em ngay từ độ tuổi mẫu giáo là điều cần được các 
cấp, các ngành thực sự quan tâm hơn. Từ đó, tạo thói quen chấp hành các quy định của 
pháp luật về giao thông một cách tự giác. Khi đến độ tuổi thanh thiếu niên sẽ hình thành 
nếp văn hóa, là thói quen, là việc đương nhiên của các bạn trẻ, để họ sống, hành xử đúng 
mực, xứng đáng là những người chủ thực sự của đất nước. 

 

                                                                          (phunuphapluat.vn - Ngày 21/4/2017) 
 

 
 

TUYÊN TRUYỀN VĂN HÓA GIAO THÔNG 

CHO THANH THIẾU NIÊN: RẤT CẦN SỰ CHUNG TAY CỦA CÁC NGHỆ SỸ 
 

Văn hóa giao thông 
của một bộ phận lớn 
thanh thiếu niên hiện 
nay đang còn rất kém. 
Thực tế cho thấy, chỉ sự 
giáo dục của gia đình, 
nhà trường thôi là chưa 
đủ để nâng cao ý thức 
cho các em. 

Trong khi đó, giới 
nghệ sỹ - những người có 
tầm ảnh hưởng không nhỏ 
đến tâm lý, nhận thức của 

các em lại còn khá thờ ơ 
với vấn đề này. 

Đùa với tử thần 
Nhiều năm trở lại 

đây, đời sống kinh tế phát 
triển đã nâng cao đáng kể 
mức sống, mang đến 
nhiều điều kiện vật chất 
cho xã hội nói chung và 
tầng lớp thanh thiếu niên 
nói riêng, đặc biệt là ở các 
đô thị lớn như Hà Nội. 
Hiện nay, rất nhiều học 

sinh, sinh viên, thanh niên 
đã có phương tiện riêng 
để đi lại; đó có thể là xe 
máy hoặc xe đạp điện, 
hoặc ít nhất là xe đạp. 
Không chỉ là một lực 
lượng đáng kể góp phần 
gia tăng áp lực cho giao 
thông đô thị, thanh thiếu 
niên còn phải đối diện với 
rất nhiều nguy hiểm khi 
tham gia giao thông bởi 
chính sự thiếu ý thức, 
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thiếu hiểu biết của mình. 
Những hiện tượng như: 
Học sinh chưa đến tuổi đã 
sử dụng xe máy, môtô; 
khi đi xe không đội mũ 
bảo hiểm; dàn hàng ngang 
trên đường gây cản trở 
giao thông... đã không 
còn là còn là cá biệt nữa. 
Không hiếm những vụ tai 
nạn giao thông xảy ra mà 
lỗi là ở chính những 
người điều khiển phương 
tiện còn ở độ tuổi ngây 
thơ, non nớt này. 

Mặt khác, nhiều 
thanh thiếu niên còn có 
thái độ ứng xử rất thiếu 
văn minh, lịch sự khi 
tham giao thông trên 
đường. Khi xảy ra va 
chạm, không ít em sẵn 
sàng văng tục, chửi bậy, 
có hành vi hỗn láo với 
người lớn tuổi. Trong độ 
tuổi trưởng thành, khi tâm 
lý, suy nghĩ của các em 
rất cần được giáo dục một 
cách kỹ càng, việc buông 
lỏng cho các em có những 
lời nói, hành vi không 
đúng mực sẽ còn ảnh 
hưởng đến cả nhân cách 
sau này. Nhiều em được 
gia đình chiều chuộng, 
khi vi phạm luật giao 
thông, bị lực lượng chức 
năng xử lý thì bố mẹ, gia 
đình lại tìm mọi cách để 
xin xỏ khiến các em càng 
coi thường pháp luật, tùy 
tiện, vô ý thức khi tham 

gia giao thông. Vô hình 
chung các em đang tự đẩy 
mình đến gần hơn với tử 
thần luôn rình rập, chờ 
đợi hiện hình trong những 
vụ tai nạn giao thông 
thảm khốc. 

Nghệ thuật vị nhân 
sinh 

Thời gian qua, việc 
tuyên truyền, giáo dục ý 
thức tham gia giao thông 
cho thanh thiếu niên đã 
được quan tâm hơn. Gia 
đình, nhà trường cũng đã 
có những động thái tích 
cực nhằm nâng cao ý thức 
tôn trọng pháp luật, tự 
bảo vệ mình trước những 
rủi ro giao thông cho các 
em. Thế nhưng, các nghệ 
sỹ - những người có tầm 
ảnh hưởng không hề nhỏ 
đến nhận thức, hành vi 
của thanh thiếu niên lại 
đang khá thờ ơ, tự đặt 
mình ra ngoài trách nhiệm 
đối với thế hệ tương lai 
của đất nước. 

Những ca sỹ đang 
rất nổi tiếng và được giới 
trẻ ưa chuộng trong nước 
hiện nay như Sơn Tùng 
MTP, Noo Phước Thịnh... 
gần như không có một tiết 
mục, một ca khúc nào 
khơi gợi lên trong thanh 
thiếu niên ý thức, văn hóa 
giao thông. Thực tế đã 
chứng minh, nghệ thuật 
cao nhất là nghệ thuật vị 
nhân sinh, hướng tới sự 

bồi dưỡng, vun đắp nhân 
cách cho khán thính giả. 
Các nghệ sỹ hiện nay hầu 
như chỉ tập trung khai 
thác đề tài tình yêu hoặc 
đề cao, lý tưởng hóa 
những cảm xúc cá nhân 
mà bỏ bẵng một đề tài có 
vẻ rất khô khan nhưng lại 
cực kỳ quan trọng với 
người hâm mộ họ là an 
toàn giao thông. Nhìn 
theo hướng ngược lại, nếu 
những người hâm mộ, 
những khán giả trẻ tuổi 
của nghệ sỹ, ca sỹ, vì 
không tuân thủ luật giao 
thông, chẳng may gặp tai 
nạn, rủi ro, không hiểu 
các nghệ sỹ có cảm thấy 
mất mát không? Hay với 
họ, tính mạng, sức khỏe, 
ý thức, nhân cách của các 
“fan cuồng” thực sự 
không đáng quan tâm tới? 
Rất nhiều bạn trẻ hiện nay 
mặc trang phục, để tóc, 
thậm chí làm những việc 
y hệt với nghệ sỹ mà họ 
yêu mến. Nghệ thuật và 
nghệ sỹ có vai trò rất 
quan trọng trong đời sống 
xã hội, đó là vì họ có thể 
ảnh hưởng đến một nhóm 
nhân tố nhất định nào đó, 
hoặc nhiều hoặc ít. Mỗi 
ngày cả nước khoảng 30 
người chết, hàng trăm 
người bị thương hoặc tật 
nguyền vĩnh viễn vì tai 
nạn giao thông; trong số 
đó có cả những “fan” hâm 
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mộ của các nghệ sỹ; 
những người mà nếu thiếu 
họ, nghệ sỹ cũng chỉ là 
con số 0 tròn trĩnh. Vậy 
tại sao các nghệ sỹ không 
đáp lại sự yêu mến, tin 
tưởng đó bằng hành động 
thiết thực, kêu gọi nâng 
cao ý thức, văn hóa giao 
thông để bảo vệ chính 
người hâm mộ mình? 

Đừng thờ ơ nữa 
Công tác tuyên 

truyền, giáo dục pháp 
luật, ý thức tham gia giao 
thông cho thanh thiếu 
niên đã được nhà trường 
và gia đình triển khai 
dưới nhiều hình thức đa 
dạng, phong phú. Tuy 
nhiên không thể phủ nhận 
một thực tế đáng buồn là 
không ít thanh thiếu niên 
vẫn chưa thể nâng cao ý 
thức của mình. Nếu quy 
tất cả trách nhiệm cho các 
em thì thật không công 
bằng, bởi cuộc sống của 
các em không chỉ gói gọn 
trong vòng tay gia đình và 
nhà trường, nhiều hình 
thức tuyên truyền không 

phù hợp hoặc chưa thực 
sự chạm đến suy nghĩ của 
các em. Đơn cử như các 
chương trình văn nghệ mà 
nhà trường hoặc cộng 
đồng tổ chức để tuyên 
truyền ý thức giao thông 
cho các em, hầu hết đều 
là “cây nhà lá vườn” thiếu 
hẳn đi sự chuyên nghiệp 
và tính nghệ thuật đủ để 
khiến các em rung cảm. 
Nhưng thử hình dung 
theo một hướng khác, nếu 
các ca sỹ nổi tiếng đang 
được giới trẻ ưa chuộng, 
hâm mộ xuất hiện trong 
những buổi tuyên truyền 
đó hoặc gửi đi những 
thông điệp về an toàn 
giao thông, chắc chắn sẽ 
tác động rất tích cực đến 
giới trẻ. 

Mỗi nhân tố của xã 
hội, dù là người bình 
thường hay nghệ sỹ đều 
có trách nhiệm chung với 
cộng đồng; thậm chí các 
nghệ sỹ lại càng phải có 
trách nhiệm cao hơn. Giờ 
là lúc các nghệ sỹ cần 

hướng tới khán giả, người 
hâm mộ bằng sự quan 
tâm chân thành, thiết thực 
để đáp lại những tình cảm 
họ đã được nhận. Các 
nghệ sỹ hãy tổ chức nhiều 
hơn nữa những chương 
trình nghệ thuật mang 
thông điệp kêu gọi nâng 
cao ý thức tham gia giao 
thông, kêu gọi người hâm 
mộ tự bảo vệ mình trước 
những rủi ro, tai nạn giao 
thông. Giới nghệ sỹ hãy 
tự mình, bớt chút thời 
gian, để tìm gặp các nạn 
nhân của tai nạn giao 
thông và gia đình họ để 
hiểu hơn nữa hậu quả 
khủng khiếp của việc 
thiếu văn hóa giao thông. 
Có mục sở thị hậu quả đó, 
các nghệ sỹ mới hiểu tầm 
quan trọng của việc tuyên 
truyền ý thức giao thông 
trong xã hội, đặc biệt là 
thanh thiếu niên. 

 

(baomoi.com  
Ngày 23/01/2017)

 

 

TRANG BỊ KIẾN THỨC AN TOÀN GIAO THÔNG  

CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ - ĐÃ CÓ “LỜI GIẢI” MỚI 
 

Tai nạn giao thông vẫn luôn là vấn đề xã hội bức xúc mang tính toàn cầu, là 
thách thức lớn ở nước ta cũng như tất cả các nước trên thế giới. Trong đó, những 
sự việc không may xảy ra với các em học sinh luôn để lại nhiều thương tâm, tiếc 
nuối và đôi khi là cả những “day dứt” với các phụ huynh, nhà trường và toàn xã 
hội… 
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Bởi vậy, từ lâu, việc giảng dạy, tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông cho học 
sinh đã trở thành là một trong những nhiệm vụ quan trọng được đặt ra trong hoạt động 
giáo dục. Nhưng đó không phải là một “bài toán” đơn giản khi các em học sinh vẫn đang 
độ tuổi ham chơi, hiếu động, chưa nhận thức rõ được hết tầm quan trọng của vấn đề. 
Cũng vì thế, những năm vừa qua, các bộ, ban, ngành và cả các doanh nghiệp lớn đã cùng 
nhau nỗ lực phối hợp nhà trường để triển khai những hoạt động đào tạo, tuyên truyền 
kiến thức an toàn giao thông mới hiệu quả và bổ ích hơn trong chương trình học. 

Tập huấn kỹ năng giảng dạy cho giáo viên 
Hiểu rõ tầm quan trọng của các thầy cô giáo trong việc truyền tải thông tin và 

hướng dẫn các em học sinh được hiệu quả, nhiều hội thảo tập huấn cán bộ đã được tổ 
chức trên các tỉnh thành. Những buổi tập huấn này nhằm nâng cao kỹ năng truyền tải 
thông tin và trang bị cho giáo viên thêm kiến thức về an toàn giao thông và lái xe an toàn 
như kỹ năng kiểm tra xe, kỹ năng phòng tránh những tình huống nguy hiểm trên đường 
vận hành, quy tắc giao thông cơ bản… từ đó giúp thầy cô truyền tải thông tin và hướng 
dẫn các em học sinh một cách hiệu quả hơn. 

Mới đây, gần 50 cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên thuộc 10 tỉnh thành trên cả 
nước đã về tham dự Hội thảo Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 
2017 - 2018 và tập huấn kỹ năng giảng dạy nội dung an toàn giao thông trong các trường 
trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Cục 
Cảnh sát giao thông phối hợp tổ chức tại Đà Nẵng. 

Tại Hội thảo, các sở giáo dục địa phương cũng đã được hướng dẫn triển khai dạy 
học thử nghiệm chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp 
trung học cơ sở. Đây là chương trình hoàn toàn mới được xây dựng dựa trên những tình 
huống thực tế, hứa hẹn sẽ giúp các em học sinh tiếp nhận kiến thức một cách hiệu quả và 
đầy hứng thú. Chương trình này cũng được kỳ vọng sẽ là một trong những “lời giải mới” 
cho bài toán giáo dục an toàn giao thông khiến gia đình và xã hội “trăn trở” bấy lâu. 

Đẩy mạnh trang bị kiến thức cho học sinh 

Bên cạnh việc tập huấn nâng cao kỹ năng giảng dạy cho các thầy cô giáo, chương 
trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cũng chú trọng xây dựng 
những bài học mới thú vị nhưng hiệu quả và thiết thực hơn cho các em học sinh. Trong 
khuôn khổ chương trình, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Công ty Honda Việt 
Nam và các cơ quan có liên quan biên soạn giáo trình dành riêng cho các em học sinh 
cấp trung học cơ sở. Cuốn sách được xây dựng dựa trên những yêu cầu đòi hỏi từ thực tế, 
phù hợp với hoạt động dạy và học trong nhà trường, có tham khảo kinh nghiệm của các 
quốc gia phát triển và trong khu vực, sàng lọc lựa chọn các nội dung phù hợp với điều 
kiện thực tế tại Việt Nam. 

Chương trình giáo dục an toàn giao thông cho học sinh trung học cơ sở sẽ được 
triển khai từ nay đến hết tháng 12/2017 với 50 trường và khoảng 18.000 học sinh của 10 
tỉnh/thành phố. Sau khi triển khai thí điểm tại 10 tỉnh/thành phố nói trên, chương trình sẽ 
được xem xét, đánh giá và rút kinh nghiệm để triển khai rộng khắp trên cả nước trong 
những năm tới. Bên cạnh các hoạt động truyền tải kiến thức và kỹ năng đến học sinh tại 
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nhà trường, Hội giao lưu tìm hiểu an toàn giao thông cho giáo viên và học sinh trung học 
cơ sở sẽ được tổ chức từ tháng 12/2017 đến hết tháng 4/2018 tại các địa phương triển 
khai chương trình. 

Đây cũng chính là những nỗ lực của Bộ Giáo dục Đào tạo, gia đình, nhà trường và 
các doanh nghiệp lớn như Honda Việt Nam trong việc đưa ra các giải pháp nhằm giảm 
thiểu tai nạn giao thông trong học sinh thông qua các tiết học giảng dạy trong nhà 
trường. 

 

                                                                                         (dantri.com.vn - Ngày 22/8/2017) 
 

 
 

CHẾ TÀI ĐỂ HỌC SINH KHÔNG “NHỜN” LUẬT GIAO THÔNG 
 

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo quy định cụ 
thể việc xử lý kỷ luật với học sinh vi phạm an toàn giao thông để răn đe, giáo 
dục.  

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo phải vào cuộc 
quyết liệt trong việc giáo dục, răn đe học sinh không vi phạm an toàn giao thông. 
Hiệu trưởng cũng được quy rõ trách nhiệm trong việc triển khai và kết quả thực 
hiện. Thực tế, tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ vẫn thường 
xảy ra nhưng các trường đều chưa có biện pháp phù hợp để hạn chế. 

Kiểm tra, giám sát hàng ngày 

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo quyết liệt 
các nhà trường tổ chức họp với phụ huynh học sinh để tuyên truyền, vận động, ký 
cam kết việc không giao xe máy cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe và cam 
kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe môtô, xe gắn máy, xe đạp điện 
tham gia giao thông; đưa nội dung chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao 
thông vào nội quy nhà trường và là một trong các nội dung đánh giá thi đua năm 
học. 

Các sở cần quy định cụ thể việc xử lý kỷ luật phù hợp với những trường hợp 
học sinh vi phạm an toàn giao thông để răn đe, giáo dục học sinh và thông báo cho 
tất cả phụ huynh biết để cùng thực hiện. Bộ cũng yêu cầu giao cho giáo viên chủ 
nhiệm có hình thức kiểm tra, giám sát hàng ngày đối với học sinh, đồng thời quy 
định rõ trách nhiệm của hiệu trưởng nhà trường trong việc triển khai và chịu trách 
nhiệm về kết quả thực hiện. 

Với các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy an toàn giao thông 
trong trường học; lấy thái độ, hành vi về thực hiện an toàn giao thông của học sinh 
là tiêu chí đánh giá rèn luyện, xếp loại. 

Học sinh vẫn “nhờn” với cách xử  lý hiện hành 

Từ tháng 3/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đưa ra quy định xử phạt 
học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ với hình thức cao nhất là buộc thôi học 
một tuần. Sau khi quy định này nhận được nhiều ý kiến trái chiều của dư luận, Sở 
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Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã phải ban hành văn bản mới quy định xử lý kỷ luật 
đối với học sinh vi phạm an toàn giao thông căn cứ vào quy định tại Thông tư 
12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Theo ông Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Việt 
Đức, Hà Nội, thực tế, lâu nay, các trường vẫn áp dụng các chế tài nói trên nhưng 
hiệu quả không cao. Việc phối hợp với cơ quan công an cũng chỉ mang lại hiệu 
ứng tức thời trong những đợt ra quân, tăng cường xử phạt hay phạt nguội. Sau các 
đợt cao điểm thì tình trạng vi phạm lại tái diễn với sự ngầm ủng hộ của phụ huynh 
cho con đi xe máy đến trường dù chưa đủ tuổi. 

Về vấn đề này, Tiến sỹ Vũ Thu Hương, giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học - 
Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng, hình thức xử lý quyết liệt như phạt buộc nghỉ 
học một tuần vấp phải sự phản đối là do các bậc phụ huynh lo lắng không có người 
trông con khi các em bị phạt. Nỗi lo này lấn át cả vấn đề trẻ em vi phạm luật giao 
thông, chính điều đó sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều.  

Tiến sỹ Vũ Thu Hương cho biết, chương trình giáo dục mầm non đã có phần 
giáo dục ý thức an toàn giao thông. Giáo dục phổ thông cũng nói nhiều đến việc 
này. Do đó, nếu học sinh biết mà vẫn vi phạm thì đương nhiên cần có những hình 
thức phạt thích đáng, không thể để các em vi phạm hết lần này đến lần khác. 

Bởi nếu học sinh gây ra tai nạn giao thông thì hậu quả không chỉ ảnh hưởng 
tới các em mà còn tới cả những người xung quanh. Vì thế, việc đưa ra những hình 
thức phạt quyết liệt là hợp lý. Đây chính là những cách thức cảnh cáo, răn đe để 
học sinh rút kinh nghiệm. 

 

                                                                                                              Vinh Hương 
                                                                              (anninhthudo.vn - Ngày 24/02/2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SƠN LA: XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO THÔNG TRONG THANH THIẾU NIÊN 
 

Năm 2016, Ban An toàn giao 
thông tỉnh Sơn La đã chỉ đạo, đôn đốc 
các ngành, Ban An toàn giao thông các 
huyện, thành phố vào cuộc quyết liệt, 
duy trì thường xuyên công tác bảo đảm 
trật tự an toàn giao thông. Tích cực 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật về trật tự an toàn giao thông tới 
người dân. 

Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng 
cường quản lý Nhà nước về kết cấu hạ 
tầng giao thông, quản lý vận tải, tạo điều 
kiện thuận lợi cho chủ phương tiện tham 
gia đăng kiểm, đăng ký, đào tạo, sát hạch, 
cấp, đổi giấy phép lái xe; tích cực tuần 
tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi 
vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao 

 

SƠN LA VÀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG  
VĂN HÓA GIAO THÔNG TRONG THANH, THIẾU NIÊN 
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thông và giảm tối đa tai nạn giao thông 
trên địa bàn tỉnh.  

Năm 2016, Ban An toàn giao thông 
tỉnh Sơn La đã phối hợp với các cơ quan, 
ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan báo chí 
địa phương và Trung ương đóng trên địa 
bàn tỉnh đưa 300 tin, bài, 18 thông điệp, 
40 chuyên mục, phóng sự tuyên truyền 
phòng, tránh tai nạn giao thông, kiểm soát 
tải trọng xe; tổ chức 7.687 cuộc tuyên 
truyền Luật An toàn giao thông cho 
610.000 lượt người; tổ chức cho 8.500 
lượt cán bộ, giáo viên, học sinh, chủ 
phương tiện và người điều khiển phương 
tiện ký cam kết không vi phạm pháp luật 
về trật tự an toàn giao thông. Huy động 82 
doanh nghiệp ủng hộ 2.700 mũ bảo hiểm 
đạt chuẩn tặng cho học sinh; phối hợp với 
Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phát 
1.800 mũ bảo hiểm cho người tham gia 
giao thông trên địa bàn thành phố và các 
huyện Thuận Châu, Mộc Châu và Vân 
Hồ. Chỉ đạo 100% Ban An toàn giao 
thông các huyện, thành phố tổ chức lễ ra 
quân An toàn giao thông năm 2016...  

Các cơ quan chức năng đã kiểm định 
16.000 lượt phương tiện, trong đó, 14.000 
lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn, 2.000 
lượt phương tiện không đạt; tạo điều kiện 
cho cho người dân đăng ký mới 14.000 
phương tiện, gồm: Môtô, ôtô, máy thi 
công công trình và phương tiện thủy. Lực 
lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật 
tự, thanh tra giao thông tăng cường tuần 
tra, kiểm soát và xử lý 28.000 trường hợp 
vi phạm trật tự an toàn giao thông đường 
bộ và đường thủy, xử phạt hơn 26 tỷ 
đồng.  

Đặc biệt, các cơ quan chức năng đã 
gửi 2.600 thông báo các trường hợp vi 
phạm trật tự an toàn giao thông đến các 

cơ quan, đơn vị và địa phương để kiểm 
điểm, giáo dục; Ban An toàn giao thông 
tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các cơ quan chức 
năng và các huyện, thành phố xây dựng 
phương án thực hiện tốt công tác khắc 
phục lũ bão, bảo đảm an toàn giao thông 
trong dịp tết, lễ, các sự kiện quan trọng 
của đất nước, địa phương; đề xuất, tổng 
hợp theo dõi và phối hợp triển khai xây 
dựng các dự án cầu treo dân sinh trên địa 
bàn tỉnh...  

Với sự vào cuộc quyết liệt của các 
cấp,  các ngành, cơ quan chức năng, tình 
hình trật tự an toàn giao thông trên địa 
bàn tỉnh Sơn La năm 2016 đã có chuyển 
biến tích cực, nhận thức và ý thức tự giác 
chấp hành pháp luật của người tham gia 
giao thông được nâng lên. Tuy nhiên, 
trong năm vẫn xảy ra 146 vụ tai nạn giao 
thông, làm 95 người chết và 122 người bị 
thương. So với năm 2015, giảm 12 vụ và 
17 người bị thương, số người chết tăng. Ý 
thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự 
an toàn giao thông của một bộ phận người 
tham gia giao thông còn hạn chế, vi phạm 
pháp luật về trật tự an toàn giao thông còn 
diễn ra khá phổ biến, đặc biệt là tình trạng 
người đi môtô, xe gắn máy, xe đạp điện 
không đội mũ bảo hiểm, người uống rượu 
bia vẫn điều khiển phương tiện tham gia 
giao thông, vi phạm tốc độ, đi sai làn 
đường, phần đường, vi phạm về phương 
tiện hết niên hạn sử dụng...  

Hưởng ứng chủ đề Năm An toàn 
giao thông 2017 của Ban An toàn giao 
thông quốc gia về Xây dựng văn hóa giao 
thông trong thanh, thiếu niên với mục tiêu 
“Tính mạng con người là trên hết”, Ban 
An toàn giao thông tỉnh Sơn La và các 
huyện, thành phố triển khai quyết liệt, 
đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an 
toàn giao thông; nâng cao nhận thức và ý 
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thức tự giác chấp hành pháp luật của 
người tham gia giao thông, xây dựng văn 
hóa giao thông cộng đồng; phấn đấu kéo 
giảm tiêu chí về số vụ, số người bị thương 
và số người chết do tai nạn giao thông so 
với năm 2016. Thực hiện trung thực, 
khách quan công tác thi đua, khen thưởng, 
coi kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm 

trật tự an toàn giao thông là tiêu chí xét 
duyệt thi đua hàng năm, gắn trách nhiệm 
người đứng đầu của cơ quan, đơn vị khi 
để cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao động vi phạm và xảy ra tai nạn giao 
thông. 

  

(mt.gov.vn - Ngày 09/02/2017)

 

 
 

HƯỞNG ỨNG NĂM AN TOÀN GIAO THÔNG 2017 NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC 

 SƠN LA TÍCH CỰC TÌM HIỂU VÀ CHẤP HÀNH NGHIÊM CHỈNH LUẬT GIAO THÔNG   

VÌ HẠNH PHÚC CỦA BẢN THÂN, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI! 
 

Tai nạn giao thông là vấn đề xã hội nhức nhối ở nhiều quốc gia và trở thành hiểm 
họa đối với bất kỳ ai khi tham gia giao thông. Tổ chức Y tế Thế giới nhận định “Tai nạn 
giao thông đã trở thành một đại dịch của nhân loại”. Mỗi năm có khoảng 1,24 triệu người 
chết do tai nạn giao thông. Tại Việt Nam, theo số liệu thống kê của Ủy ban An toàn giao 
thông quốc gia, năm 2016, cả nước xảy ra 21.589 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8.685 
người, làm bị thương 19.280 người; độ tuổi gây tai nạn từ 18 - 27, chiếm gần 34%, nạn 
nhân của tai nạn giao thông là người trẻ tuổi đang có dấu hiệu gia tăng. Vì vậy, Ủy ban 
An toàn giao thông quốc gia chọn chủ đề Năm An toàn giao thông 2017 là “Xây dựng 
văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên”, với mục tiêu “Tính mạng con người là trên 

hết”, phấn đấu giảm từ 5 - 10% cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị 
thương vì tai nạn giao thông so với năm 2016; nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp 
luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong các tầng lớp nhân 
dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên. 

Tham gia giao thông là quyền và nhu cầu chính đáng của mỗi người theo quy định 
của pháp luật, giao thông góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển, tuy nhiên tai nạn 
giao thông có tác động xấu đến tương lai, số phận mỗi cá nhân, gia đình trong xã hội. 
Bên cạnh những thiệt hại khổng lồ về kinh tế, bao gồm: Chi phí y tế cho người bị 
thương, thiệt hại về phương tiện giao thông, hạ tầng, chi phí khắc phục, điều tra vụ tai 
nạn giao thông... tai nạn giao thông gây nên những tác động tâm lý trước mắt và để lại 
những di chứng hết sức nặng nề cho người bị tai nạn, người thân của người đó; kéo theo 
nhiều hệ lụy như đói nghèo, bệnh tật… Một địa phương, một quốc gia xảy ra tai nạn giao 
thông quá nhiều sẽ gây nên hiện tượng bất an cho nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

cuộc sống của nhiều gia đình và gánh nặng cho xã hội. 

Ở nước ta, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông: Cơ sở hạ tầng chưa 
đồng bộ, số lượng phương tiện tham gia giao thông tăng, trong khi áp lực dân cư tham 
gia giao thông lớn, phương tiện kỹ thuật chưa đảm bảo; ý thức của người tham gia giao 
thông còn hạn chế chạy quá tốc độ, tránh vượt ẩu, sai quy định, khi chuyển hướng không 
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quan sát, đi không đúng làn đường, điều khiển phương tiện trong tình trạng say bia rượu 
và sử dụng các chất kích thích còn khá phổ biến. 

Sơn La là một tỉnh miền núi, đường dân sinh đi lại khó khăn, tập quán uống rượu 
bia ở đồng bào các dân tộc còn khá phổ biến vào các dịp lễ, tết là nguy cơ cao dẫn đến 
xảy ra các vụ tai nạn giao thông đường bộ. Trong năm 2016 toàn tỉnh đã xảy ra 146 vụ 
tai nạn giao thông, làm 95 người chết và 122 người bị thương; các lực lượng chức năng 
xử lý 28.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và đường thủy, xử 
phạt hơn 26 tỷ đồng… 

Nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, năm 2016 Ban An toàn giao thông tỉnh Sơn La 
đã tổ chức 7.687 cuộc tuyên truyền Luật An toàn giao thông cho 610.000 lượt người; tổ 
chức cho 8.500 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh, chủ phương tiện và người điều khiển 
phương tiện ký cam kết không vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Huy động 
82 doanh nghiệp ủng hộ 2.700 mũ bảo hiểm đạt chuẩn tặng cho học sinh; phối hợp với 
Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phát 1.800 mũ bảo hiểm cho người tham gia giao 
thông trên địa bàn thành phố và các huyện Thuận Châu, Mộc Châu và Vân Hồ... Ngày 
31/10/2016, Ban An toàn giao thông tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 131/KH-BATGT 
về việc tổ chức cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2016 - 2017 dành cho học 
sinh khối trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn tỉnh nhằm đổi mới hình thức 
giáo dục; tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kỹ năng và 
những hành vi có văn hóa khi tham gia giao thông cho học sinh bậc trung học cơ sở và 
trung học phổ thông trên toàn tỉnh, qua đó thực hiện mục tiêu kéo giảm tình trạng vi 
phạm pháp luật giao thông và tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên… 

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỗi người dân cần hiểu biết đầy đủ các quy 
định của pháp luật và tự giác chấp hành. Thực hiện tốt các tiêu chí văn hóa giao thông, 
cụ thể là: 

Đối với lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Tổ 
chức giao thông khoa học, hợp lý, thuận lợi cho người tham gia giao thông; thực thi, 
hướng dẫn, cưỡng chế, thi hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông nghiêm minh, 
chuẩn mực, lịch sự; nhanh nhạy, linh hoạt trong giải quyết các tình huống ùn tắc và tai 
nạn giao thông; ứng xử văn minh, không sách nhiễu, tiêu cực thi hành công vụ; hướng 
dẫn, giúp đỡ người tham gia giao thông, đặc biệt là người tàn tật, người cao tuổi, trẻ em 
và phụ nữ. 

Người tham gia giao thông: Không vi phạm và tiếp tay cho các hành vi vi phạm 
pháp luật, trật tự an toàn giao thông; chấp hành nghiêm túc hệ thống báo hiệu đường bộ, 
đi đúng phần đường, làn đường quy định; không sử dụng rượu, bia trước khi điều khiển 
phương tiện tham gia giao thông, không điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định; bảo 
đảm tình trạng sức khỏe về thể chất và tinh thần khi tham gia giao thông; duy trì phương 
tiện tham gia giao thông an toàn, sạch đẹp; có thái độ hợp tác, hành vi ứng xử văn minh, 
lịch sự khi xảy ra tai nạn giao thông; có trách nhiệm phản ánh và lên án các hành vi tiêu 
cực; tích cực đề xuất các sáng kiến trong lĩnh vực giao thông; tận tình giúp đỡ người bị 
nạn, người già, người khuyết tật, trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn khi tham gia giao 



“Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 9/2017 46

thông; tuyên truyền, vận động người tham gia giao thông tự giác chấp hành pháp luật trật 
tự, an toàn giao thông. 

Cư dân sinh sống ven đường giao thông: Tự giác chấp hành và tích cực tuyên 
truyền, vận động người dân không sử dụng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, 
không lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ; thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng 
về tình hình trật tự, an toàn giao thông; phối hợp với các lực lượng chức năng trong quá 
trình xử lý các sự cố về trật tự, an toàn giao thông; hỗ trợ các lực lượng chức năng trong 
công tác sơ cứu, cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông; phê phán, ngăn chặn các hành vi vi 
phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; không tham gia các hoạt động cản trở, gây 
rối làm mất trật tự, an toàn giao thông. Không cổ vũ đua xe trái phép. 

Hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2017, nhân dân các dân tộc Sơn La hãy tích 
cực tìm hiểu, nâng cao hiểu biết và tự giác chấp hành đúng các quy định của pháp luật về 
bảo đảm trật tự an toàn giao thông; có thái độ ứng xử văn minh lịch sự khi xảy ra va 
chạm giao thông; thực hiện đã uống rượu bia thì không lái xe, không điều khiển môtô, xe 
gắn máy… vì hạnh phúc của bản thân, gia đình và toàn xã hội. 

 

                                                                              Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La 
                                                                                    (ttvh.sonla.gov.vn - Ngày 23/3/2017) 
  

 
 

NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ Ý THỨC TỰ GIÁC  
CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI THAM GIA GIAO THÔNG 

 

Nhằm tạo động lực 
mạnh mẽ trong hoạt động 
bảo đảm trật tự an toàn 
giao thông ở tất cả các lĩnh 
vực đường bộ và đường 
thủy, đạt hiệu quả cao 
trong thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn được giao, 
góp phần kéo giảm tối 
thiểu 5% số vụ, số người 
chết, số người bị thương 
do tai nạn giao thông; giảm 
tai nạn giao thông đặc biệt 
nghiêm trọng; không để 
xảy ra ùn tắc giao thông; 
Ban An toàn giao thông 
tỉnh đã ban hành kế hoạch 
phát động “Phong trào thi 
đua bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông năm 2017” trên 
địa bàn tỉnh. 

Trong đó, tập trung 
tiếp tục thực hiện Năm An 
toàn giao thông với chủ đề 
“Xây dựng văn hóa giao 
thông trong thanh, thiếu 
niên” với tinh thần “Tính 
mạng con người là trên 
hết”; nâng cao nhận thức 
và ý thức tự giác chấp 
hành pháp luật của người 
tham gia giao thông, xây 
dựng văn hóa giao thông 
an toàn trong mọi tầng lớp 
nhân dân, đặc biệt là thanh, 
thiếu niên; phát huy tinh 
thần chủ động, tích cực, 
sáng tạo của các tập thể, cá 

nhân, thông qua phong trào 
thi đua, tạo động lực cho 
toàn thể cán bộ, công chức, 
viên chức, người tham gia 
công tác bảo đảm trật tự an 
toàn giao thông trong các 
đơn vị, địa phương, quyết 
tâm phấn đấu, rèn luyện 
phẩm chất đạo đức, nâng 
cao tinh thần trách nhiệm 
và chuyên môn nghiệp vụ. 
Biểu dương, khen thưởng 
những tập thể, cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong 
phong trào thi đua. 

Ban An toàn giao 
thông tỉnh yêu cầu, phong 
trào thi đua phải được phát 
động và triển khai sâu 
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rộng, thu hút đông đảo cán 
bộ, công chức, viên chức, 
người tham gia công tác 
bảo đảm trật tự an toàn 
giao thông hưởng ứng, 
thực hiện thường xuyên, 
liên tục; nội dung, hình 
thức, phương thức, biện 
pháp phát động, tổ chức 
thực hiện phong trào thi 
đua phải thực chất, hiệu 
quả, phù hợp với mô hình 
tổ chức, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và điều kiện 
cụ thể của từng cơ quan, 
đơn vị; kết hợp chặt chẽ 
giữa thực hiện phong trào 
thi đua bảo đảm trật tự an 
toàn giao thông năm 2017 
với các phong trào thi đua 
của Ủy ban nhân dân tỉnh 
phát động; có sự phối hợp 
giữa cấp ủy, chính quyền 
địa phương cũng như tổ 
chức Đảng, đoàn thể trong 
cơ quan, đơn vị nhằm thúc 

đẩy mạnh mẽ, hiệu quả 
phong trào thi đua, tạo sự 
đồng thuận và ý chí quyết 
tâm cao vượt qua khó 
khăn; gắn kết công tác bảo 
đảm trật tự an toàn giao 
thông với sự nghiệp phát 
triển kinh tế - xã hội của 
địa phương. 

 

    Duy Thái 
(sonlatv.vn  

 Ngày 23/02/2017)

 

 
 

TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO NHẬN THỨC LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CHO HỌC SINH 
  

Qua công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh thời 
gian qua cho thấy, tình trạng học sinh vi phạm các quy định khi tham gia giao 
thông vẫn diễn ra, với các lỗi chủ yếu như: Vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, phần 
đường, vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, đi hàng hai, hàng ba, đánh võng... 
gây mất trật tự an toàn giao thông và nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông. 

Để nâng cao nhận thức pháp luật nói chung và pháp luật về giao thông nói riêng, 
hình thành ý thức tự giác tuân thủ chấp hành pháp luật cho mỗi học sinh khi tham gia 
giao thông; tạo môi trường giao thông trật tự, an toàn, văn minh, thân thiện, từng bước 
hình thành “Văn hóa giao thông” trong mỗi người khi tham gia giao thông, thời gian qua, 
lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) vừa tăng cường tuần tra, kiểm soát vừa đẩy 
mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ cho học sinh. Đây là nội dung 
được toàn lực lượng chú trọng, thực hiện thường xuyên. 

Hàng năm, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phối hợp với các trường học 
trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Giao 
thông đường bộ, tập trung vào kỹ năng tham gia giao thông, các hành vi ứng xử có văn 
hóa khi tham gia giao thông như: Tự giác chấp hành nghiêm quy tắc giao thông đường 
bộ; cách xử lý các tình huống khi có tai nạn giao thông xảy ra; các biển báo và tín hiệu 
đèn giao thông; kiến thức pháp luật về an toàn giao thông đường bộ; các nguy cơ mất an 
toàn giao thông và biện pháp phòng tránh... hướng dẫn những thủ tục cần thiết khi đăng 
ký xe máy điện, xe đạp điện; phát tờ rơi những điều cần ghi nhớ khi tham gia giao thông 
và tổ chức để thanh, thiếu niên ký bản cam kết thực hiện tốt an toàn giao thông. Riêng 
năm 2016, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đã tổ chức 117 buổi tuyên truyền, phổ biến 
Luật Giao thông đường bộ và các quy định bắt buộc khi tham gia giao thông cho gần 
37.000 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân; cấp, phát hàng trăm trang tài liệu 
tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; tổ chức cho hàng nghìn 
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lượt cán bộ, giáo viên, học sinh ký cam kết không vi phạm pháp luật về trật tự an toàn 
giao thông; gửi trên 2.500 thông báo vi phạm về các cơ quan, đơn vị, trường học, tổ dân 
phố để kiểm điểm giáo dục. 

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, ngoài chuẩn bị kỹ về nội dung, hình thức 
tuyên truyền cũng được các đơn vị trong lực lượng chú trọng như: Tổ chức giao lưu, 
ngoại khóa... giúp các em học sinh nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, góp phần 
giảm tai nạn giao thông trên địa bàn. Năm 2016, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh đã 
kiểm tra, xử lý gần 28.000 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt tiền nộp 
ngân sách Nhà nước trên 25 tỷ đồng, điều đáng mừng là tình hình trật tự an toàn giao 
thông chuyển biến tích cực, giảm trên cả ba tiêu chí, góp phần đảm bảo trật tự an toàn 
giao thông trên địa bàn, nhiều hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của học sinh 
giảm, rõ nét nhất là các em đã tuân thủ việc đội mũ bảo hiểm, không đi hàng hai, hàng ba 
trên đường gây cản trở giao thông. 

Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho học sinh 

cần nhiều sự quan tâm, chia sẻ của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Đặc biệt, các bậc 

phụ huynh cần phối hợp tốt với nhà trường, chính quyền địa phương trong việc giáo dục, 

nhắc nhở con trẻ để các em hiểu việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ không chỉ 

bảo vệ an toàn tính mạng, hạnh phúc cho chính mình, người thân và xã hội mà còn là 

thước đo văn minh, ý thức, sự hiểu biết của mỗi người. 
 

                                                                                                          Minh Thu 
                                                                                     (baosonla.org.vn - Ngày 07/3/2017) 
 

 
 

 HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG  

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 
 

Ngày 10/7/2017, Ủy 

ban nhân dân tỉnh Sơn 

La đã tổ chức Hội nghị sơ 

kết công tác bảo đảm trật 

tự an toàn giao thông 6 

tháng đầu năm và triển 

khai nhiệm vụ trọng tâm 

6 tháng cuối năm 2017, 

chủ trì Hội nghị đồng chí 

Bùi Đức Hải - Phó chủ 

tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Phó trưởng ban An 

toàn giao thông tỉnh, dự 

Hội nghị có các thành 

viên Ban An toàn giao 

thông tỉnh, lãnh đạo các 

sở, ngành và Hội nghị 

được trực tuyến đến các 

huyện, thành phố. 

Trong 6 tháng đầu 

năm 2017, Ban An toàn 

giao thông tỉnh đã chỉ đạo, 

đôn đốc các cấp, các 

ngành, các huyện, thành 

phố vào cuộc một các 

quyết liệt, duy trì công tác 

đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông. Đã tổ chức trên 

1.500 cuộc tuyên truyền 

với trên 102.000 lượt 

người tham gia, tuyên 

truyền chiếu bóng lưu 

động kết hợp với tuyên 

truyền an toàn giao thông, 

phát hơn 6.000 cuốn cẩm 

nang và 1.500 tờ gấp về 

phòng chống tai nạn giao 

thông do uống bia, rượu và 

tuân thủ tốc độ khi lái xe 

cho các đoàn viên thanh 

niên trong tỉnh. Công tác 

tuần tra, kiểm soát, xử lý vi 



“Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 9/2017 49

phạm về vận tải hành 

khách, vi phạm về tốc độ 

xe chạy, vi phạm về mũ 

bảo hiểm… trong 6 tháng 

đầu năm tổng số các 

trường hợp vi phạm là 

12.079 trường hợp, nộp 

ngân sách Nhà nước trên 

12 tỷ đồng. Tính đến 

15/6/2017 toàn tỉnh xảy ra 

71 vụ tai nạn giao thông 

làm chết 40 người, bị 

thương 61 người, nguyên 

nhân gây ra tai nạn chủ yếu 

là đi không đúng phần 

đường, không làm chủ tốc 

độ và không chú ý quan 

sát, 7/12 huyện, thành phố 

đã kéo giảm được số người 

chết do tai nạn giao thông 

như thành phố, Quỳnh 

Nhai, Thuận Châu, Phù 

Yên… Ban An toàn giao 

thông phê bình 2 huyện vì 

có số người chết vì tai nạn 

giao thông 6 tháng đầu 

năm tăng là Sông Mã và 

Vân Hồ. Kiến nghị của các 

huyện chủ yếu tập trung 

vào sửa chữa nâng cấp 

đường giao thông, tuần tra 

kiểm soát các phương tiện 

không đủ điều kiện tham 

gia lưu thông, thêm nguồn 

vốn để làm công tác giải 

tỏa hành lang giao thông… 

Kết luận tại Hội nghị 

đồng chí Bùi Đức Hải 

nhấn mạnh cần nâng cao 

hiệu quả quản lý Nhà nước 

về bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông, tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra 

xử lý các vi phạm trong 

hoạt động vận tải hàng 

hóa, nâng cao chất lượng 

dịch vụ, tham mưu kiện 

toàn Ban An toàn giao 

thông theo quyết định của 

Chính phủ, phối hợp các 

cơ quan về tuyên truyền an 

toàn giao thông, thanh tra, 

kiểm tra Ban An toàn giao 

thông các huyện thành 

phố, chỉ đạo kiểm soát tải 

trọng xe quá tải, rà soát lập 

dự toán kinh phí giải tỏa 

hành lang giao thông. 
 

Quốc Tuấn 
(sonla.gov.vn 

 Ngày 11/7/2017) 

 
 
 
 
 

 
 

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG  

BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA NHẬT BẢN 
 

Ở đất nước mặt trời mọc vào những năm đầu 70 của thế kỷ XX trung bình 
một năm ở Nhật Bản có trên 17.000 người chết do tai nạn giao thông. Tai nạn giao 

thông đã trở thành “chiến nạn”, Hoàng gia và Chính phủ Nhật Bản đã nhận thấy 
cần phải có biện pháp mạnh để đối phó với thảm họa này. 

Sau gần 50 năm nỗ lực thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông 
đường bộ với mục tiêu: Tất cả vì con người, được sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền 
các cấp, sự tham gia với ý thức trách nhiệm và tự giác của người dân, trật tự an toàn giao 

thông đường bộ ở Nhật Bản đã trở thành mong ước lý tưởng của nhiều quốc gia trên thế 
giới. Số người chết do tai nạn giao thông ở Nhật Bản từng bước giảm cơ bản, đến nay đã 

BẠN CÓ BIẾT? 
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giảm hơn ¾ số người chết so với năm 1970. Để đạt được thành quả nêu trên Cảnh sát 

quốc gia Nhật Bản đã tham mưu cho chính quyền xây dựng chiến lược và tổ chức thực 
hiện chiến lược về giao thông đường bộ. 

Để giải quyết được trật tự an toàn giao thông đường bộ người Nhật đặc biệt quan 
tâm đến hai vấn đề cơ bản:  

Một là, phải giải quyết hài hòa và đầu tư thích đáng đối với các yếu tố cấu thành 
hoạt động giao thông đường bộ; khai thác mọi tiềm năng sẵn có và đầu tư hợp tác với các 
nước phát triển để thực hiện mục tiêu này.  

Thứ hai là song hành với quá trình đầu tư phát triển hoạt động giao thông đường 
bộ, để hỗ trợ cho giao thông đường bộ, Chính phủ đã kết nối, tận dụng mọi nguồn vốn 
của Nhà nước và đầu tư của nhân dân tham gia vào các lĩnh vực giao thông công cộng 
như: Hệ thống tàu điện ngầm, hệ thống tàu siêu tốc, hệ thống đường sắt trên cao, hệ 
thống đường thủy, đường hàng không... để góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông 
đường bộ. 

Trong hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Nhật Bản đã có nhiều nỗ lực, 
thực hiện nhiều biện pháp để bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trong đó phải 

kể đến một số công tác cơ bản sau: 

Trước hết nói về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giao thông, 
công tác tuyên truyền của người Nhật đơn giản, thiết thực, hiệu quả, đi sâu vào lòng 
người, không phô trương hình thức, cờ rong trống mở. Ngược lại họ kiên trì, bền bỉ. Nội 
dung tuyên truyền không dài dòng mà được cụ thể hóa ngắn gọn thông qua tờ rơi, những 
việc không nên làm và những việc cần phải làm của cảnh sát giao thông, của các cơ 
quan, tổ chức xã hội và người dân tình nguyện gắn với từng loại đối tượng tham gia các 
loại hình giao thông. Không tuyên truyền chung chung, tuyên truyền vu vơ, không có địa 
chỉ rõ ràng. Hình thức tuyên truyền đơn giản, đa dạng có sức thu hút, đi sâu vào lòng 
người gắn với tâm lý, lứa tuổi, với từng loại đối tượng tham gia giao thông. Qua đó, mỗi 
người dân, mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản đều thấy rõ trách nhiệm của 
mình với cộng đồng, họ sẵn sàng đóng góp, chia sẻ cơ sở vật chất và tinh thần để hỗ trợ 
với Nhà nước, với các nước nghèo chậm phát triển có cơ hội để tìm kiếm giải pháp bảo 

đảm trật tự an toàn giao thông phòng tránh những hiểm họa đối với con người. 

Về công tác đào tạo nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn 
giao thông đường bộ, Cảnh sát giao thông Nhật Bản có một vài nguyên tắc cơ bản như: 
Đào tạo gắn liền với sử dụng; đào tạo theo hướng chuyên môn hóa; công tác đào tạo 
được phân chia theo thứ bậc rõ ràng, chặt chẽ; đào tạo lý thuyết đi đôi với thực hành; đa 
dạng hóa nguồn đầu vào của công tác đào tạo để tận dụng kiến thức của các ngành khoa 
học phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; chú trọng công tác đào tạo lại 
để cập nhật kiến thức theo định kỳ hàng năm gắn với công tác đào tạo nâng cao. Với 
nguyên tắc đào tạo nói trên, nguồn nhân lực bảo đảm trật tự an toàn giao thông luôn luôn 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 
đường bộ tại Nhật Bản. 
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Đối với công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, theo kinh nghiệm của 

người Nhật, vấn đề tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, vi phạm pháp luật giao thông, 
nguyên nhân sâu xa của nó phải nói đến chất lượng công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy 

phép lái xe cơ giới. Để nâng cao chất lượng người điều khiển phương tiện xe cơ giới, 
nhằm kéo giảm tai nạn, vi phạm luật giao thông, Chính phủ Nhật Bản đã xây dựng cơ 
chế chính sách ràng buộc giữa cơ sở đào tạo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong 

việc sát hạch cấp giấy phép điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Chính 
phủ Nhật giao cảnh sát Nhật thành lập các trung tâm quản lý giao thông (mỗi tỉnh, thành 
phố có 2 đến 3 trung tâm) có nhiệm vụ quản lý, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe. Đối 

với cơ quan kiểm tra, thanh tra Nhà nước, thanh tra chuyên ngành phải tăng cường hoạt 
động thanh tra các cơ sở đào tạo và các trung tâm quản lý giao thông trong việc sát hạch 

cấp giấy phép điều khiển phương tiện. Theo đó Nhà nước có quy định cụ thể kiểm tra 
định kỳ người điều khiển phương tiện về các nội dung an toàn theo quy định của luật để 

loại trừ những người không còn đủ điều kiện điều khiển phương tiện. 

Công tác tổ chức mạng lưới giao thông của Nhật Bản có sự kết nối liên hoàn giữa 
các loại hình từ đường bộ, đến tàu điện (phương tiện thông dụng nhất của người dân 

Nhật Bản bởi nó vừa rẻ lại tiện lợi), giao thông đường thủy, đường biển, đường hàng 
không. Tất cả hệ thống đường giao thông ở Nhật Bản đã được chuẩn hóa từ vùng quê 

cho đến thành phố, mọi ngõ ngách đều có phân luồng, dải phân cách rõ ràng, nơi dành 
cho ô tô, xe máy… và tất nhiên người đi bộ có lối đi riêng. Sự phối hợp trong giao thông 
không chỉ thể hiện qua việc nối mạng các tuyến đường trong nội đô, nội tỉnh với nhau, 

mà còn thể hiện qua sự nối chúng với hệ thống đường liên tỉnh. Đường lộ thường nối với 
đường cao tốc; đường cao tốc nối với nhau; đường vành đai nối với đường xuyên tâm. 
Đường tàu điện ngầm nối với đường tàu điện nổi và với hệ thống tàu điện liên tỉnh. Vì 

thế, việc đi lại rất thuận tiện. Cùng với hệ thống đường, hệ thống điều khiển tín hiệu giao 
thông cũng được nối mạng rất chặt chẽ. Mặt khác, tình hình giao thông trên mỗi tuyến 

đường thường xuyên được thông tin đầy đủ, nhất là trên kênh 1.620 MHz của đài phát 
thanh, vì thế, khi có sự cố ùn tắc giao thông, thì việc phân luồng được tự động thực hiện, 

không để ùn tắc trầm trọng thêm. 

Dưới con mắt của các chuyên gia nghiên cứu về trật tự an toàn giao thông của Nhật 

Bản, Việt Nam đã có nhiều quyết tâm nhằm cải thiện tình hình trật tự an toàn giao thông, 

phòng ngừa tai nạn giao thông, làm giảm số người chết do tai nạn giao thông. Họ cho 
rằng chúng ta chưa xây dựng được chiến lược phát triển phương tiện giao thông đường 

bộ hợp lý. Cơ cấu tỷ lệ ôtô và môtô ở Việt Nam 1 ôtô có 57 xe môtô, so với các nước 
trong khu vực, chiến lược phát triển phương tiện của Việt Nam hoàn toàn khác xa với 
các nước trong khu vực, ở Thái Lan cứ 2 xe máy có 1 ôtô; ở Malai, Inđô cứ 7 đến 8 xe 

máy có 1 xe ôtô. Tỷ lệ phương tiện giao thông công cộng với phương tiện cá nhân được 
phát triển mất cân đối, Nhà nước chưa đủ điều kiện cần thiết để điều phối; phương tiện 
giao thông công cộng chưa được đầu tư thỏa đáng, chưa thu hút và đáp ứng nhu cầu đi 

lại của người tham gia giao thông. Các phương tiện giao thông cơ giới của các cơ quan 
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Nhà nước, các tổ chức xã hội và của công dân đã hết thời gian lưu hành, đã có quy định 

cần phải thu hồi, nhưng chưa được tổ chức triển khai thực hiện... 

Về hạ tầng giao thông, tổ chức mạng giao thông ở Việt Nam, theo nhận xét của các 
chuyên gia Nhật Bản, hệ thống đường giao thông của Việt Nam tính theo bình quân đầu 
dân số vẫn chưa thiếu nhiều. Nhưng chúng ta đang thiếu và yếu về phương pháp tổ chức, 
điều hành mạng giao thông và khai thác hệ thống hạ tầng giao thông đã có. Nhiều tuyến 
đường mật độ phương tiện tham gia giao thông quá tải, dẫn đến ùn tắc, vi phạm, tai nạn 
giao thông. Bên cạnh đó nhiều tuyến đường kể cả đường trong các đô thị chưa được tận 
dụng khai thác triệt để dẫn đến lãng phí. Hơn nữa việc tổ chức hệ thống thông tin, tín, 
báo hiệu đường bộ nhiều tuyến đường chưa hợp lý làm cho các đối tượng tham gia giao 
thông khó thực hiện, dẫn đến vi phạm pháp luật giao thông. 

Đối với công tác cưỡng chế vi phạm, song hành với công tác tuyên truyền, vận 
động, hướng dẫn thì việc cưỡng chế là cần thiết, không thể thiếu. Cưỡng chế phải đủ 
mạnh để có tác dụng trong răn đe, giáo dục, ngăn chặn người vi phạm; cưỡng chế phải 
kiên quyết, triệt để; đa dạng hóa các hình thức cưỡng chế như: Cưỡng chế trực tiếp, 
cưỡng chế thông qua các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ chuyên dùng.   

 

                                                       Đại tá, TS. Phạm Trung Hòa 
                    Nguyên Trưởng khoa Cảnh sát giao thông, Học viện Cảnh sát nhân dân 
                                                 Đăng Quang, Cục Cảnh sát giao thông 
                                                       (csgt.vn - Ngày 22/6/2016) 
 

 
 

KINH NGHIỆM CỦA THỤY ĐIỂN TRONG GIẢM THIỂU TAI NẠN GIAO THÔNG  
DO NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ NỒNG ĐỘ CỒN GÂY RA 

 

Hiện nay, tai nạn giao thông đã trở 
thành một vấn đề cấp bách mang tính toàn 
cầu, đòi hỏi chính phủ các quốc gia phải 
có những chính sách, biện pháp tích cực 
trong công tác phòng chống và khắc phục 
hậu quả do tai nạn giao thông gây ra. Đặc 
biệt, với bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, 
các nước trên thế giới cần tích cực chủ 
động trao đổi kinh nghiệm, áp dụng 
những sáng kiến hay nhằm giảm thiểu tai 
nạn giao thông trong điều kiện quốc gia 
mình. 

 Thụy Điển là một trong những quốc 
gia đi đầu trong lĩnh vực an toàn giao 
thông đường bộ trên thế giới, nơi mà 

trong những năm gần đây số trường hợp 
tử vong do tai nạn giao thông gây ra đang 
có xu hướng giảm rõ rệt. Theo kết quả 
thống kê, tại Thụy Điển số người chết vì 
tai nạn giao thông ở mức 3 người/100.000 
dân, trong khi đó theo báo cáo của Tổ 
chức Y tế Thế giới WHO tỷ lệ người chết 
do tai nạn giao thông/100.000 dân ở các 
nước thuộc khu vực châu Âu là 5,5 người; 
ở Mỹ là 11,4.  

Trở lại giai đoạn những năm 1950 - 
1990, thời điểm này số lượng phương tiện 
cá nhân ở Thụy Điển gia tăng với tốc độ 
chóng mặt, cứ 5 năm thì số lượng xe ôtô 
con lại tăng lên gấp hai lần. Kết quả của 
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quá trình cơ giới hóa là cho đến năm 1990 
cứ 1.000 dân Thụy Điển lại sở hữu 400 
phương tiện cá nhân. Sự gia tăng nhanh 
chóng đó đã kéo theo tình trạng mất an 
toàn giao thông, số vụ tai nạn giao thông 
ngày càng cao, năm 1990 tai nạn giao 
thông làm chết 712 người. Trong những 
năm tiếp theo, tỷ lệ tử vong vì tai nạn giao 
thông vẫn tiếp tục giữ ở mức cao. 

Phân tích của cộng đồng doanh 
nghiệp bảo hiểm Thụy Điển cho thấy tai 
nạn giao thông chủ yếu xảy ra do những 
nguyên nhân sau: 

- Điều khiển phương tiện vượt quá 
tốc độ cho phép. 

- Không thắt dây an toàn cho người 
lái xe và hành khách. 

- Vấn đề tổ chức giao thông còn 
nhiều bất cập. 

- Điều khiển phương tiện giao thông 
dưới ảnh hưởng của các chất có cồn và 
chất kích thích. Kết quả phân tích cũng 
cho thấy 25% số người chết vì tai nạn 
giao thông tại Thụy Điển là do điều khiển 
phương tiện trong trạng thái say rượu. 

Từ những phân tích trên, Chính phủ 
Thụy Điển đã triển khai chiến lược Quốc 
gia “Vision ZERO” (“Mục tiêu - Không”) 
với mục đích giảm số vụ tai nạn giao 
thông và số người chết vì tai nạn giao 
thông. Mục tiêu dài hạn của chương trình 
này tiến tới không còn người chết vì tai 
nạn giao thông tại Thụy Điển. 

Chương trình “Vision ZERO” bao 
gồm những giải pháp cơ bản sau: 

Tổ chức các nút giao bằng vòng 
xuyến. Thực tế cho thấy, việc điều khiển 
giao thông bằng đèn tín hiệu làm tăng khả 
năng lưu thông của các nút giao, tuy 
nhiên tai nạn xảy ra ở các nút này lại có 
mức độ nghiêm trọng hơn tai nạn xảy ra ở 

các nút giao có vòng xuyến. Điều này là 
do các phương tiện đi theo vòng xuyến 
thường có tốc độ thấp hơn các phương 
tiện đi thẳng, do đó tai nạn giao thông ít 
xảy ra hơn. 

Bố trí, lắp đặt các dải phân cách trên 
đường. Việc lắp đặt dải phân cách sẽ hạn 
chế tai nạn giao thông trong trường hợp 
các phương tiện giao thông đâm va vào 
nhau khi di chuyển cùng chiều. Hệ thống 
dải phân cách bắt đầu được triển khai 
đồng bộ tại Thụy Điển từ năm 1998. 

Hạn chế tốc độ khi di chuyển trong 
khu vực dân cư dưới 30km/h. Theo 
nghiên cứu của các nhà khoa học, tốc độ 
dưới 30 km/h là giới hạn mà phần lớn 
người đi bộ có khả năng không bị tử vong 
nếu xảy ra va chạm với các phương tiện 
giao thông. Chính quyền của các khu dân 
cư tại Thụy Điển tiến hành nghiên cứu và 
đề xuất lắp đặt biển báo giới hạn tốc độ 
tại các khu vực trên địa bàn quản lý. 

Giải tỏa hành lang giao thông, nhằm 
mục đích giảm thiểu tai nạn giao thông do 
phương tiện va chạm với các chướng ngại 
vật nguy hiểm hoặc do bị che khuất tầm 
nhìn. 

Sử dụng hệ thống cảnh báo cài dây 
an toàn. Những ôtô được sản xuất tại 
Thụy Điển đều được lắp đặt hệ thống 
nhắc nhở cài dây an toàn. Kết quả đã cho 
thấy việc sử dụng dây an toàn đạt 100%. 

- Sử dụng thiết bị “khóa - nồng độ 
cồn” (Alcolock). Nhằm hạn chế số vụ tai 
nạn giao thông do tác hại của các chất có 
cồn gây ra, các phương tiện giao thông tại 
Thụy Điển đều được lắp đặt thiết bị 
Alcolock. Thiết bị này sẽ tự động khóa 
chế độ khởi động xe nếu như người lái xe 
có nồng độ cồn trong máu vượt quá mức 
quy định. 
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Sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi 
xe đạp. Mọi trẻ em dưới 15 tuổi phải sử 
dụng mũ bảo hiểm khi đi xe đạp. 

Lắp đặt camera giám sát giao thông: 
Trên các tuyến đường ở Thụy Điển đều 
được lắp đặt các thiết bị giám sát việc giới 
hạn tốc độ, cho phép xác định và ghi biên 
bản phạt lỗi vi phạm luật giao thông 
đường bộ. 

- Điều tra chi tiết các vụ tai nạn giao 
thông để xảy ra chết người. Chính phủ đã 
thành lập một cơ quan chuyên trách với 
chức năng điều tra cụ thể các vụ tai nạn 
giao thông chết người trên toàn quốc. Kết 
quả điều tra phải tìm ra được nguyên nhân 
gây tai nạn, từ đó đưa ra những giải pháp 
tối ưu nhằm tránh lặp lại những tai nạn 
giao thông đáng tiếc. 

Thông qua việc thực thi chiến lược 
Quốc gia “Vision ZERO”, Chính phủ 
Thụy Điển đã tiến hành những hoạt động 
thực tiễn để nâng cao mức độ an toàn giao 
thông. Việc triển khai thiết bị Alcolock 
trên các phương tiện giao thông được coi 
là giải pháp chiến lược trong việc giảm 
thiểu những vụ tai nạn giao thông đáng 
tiếc do người lái xe gây nên trong tình 
trạng bị mất kiểm soát dưới tác động của 
các chất có cồn. 

Thiết bị Alcolock được ứng dụng 
đầu tiên tại Mỹ và Canada vào những năm 
80. Những thử nghiệm đầu tiên về việc 
lắp đặt Alcolock tại Thụy Điển đã được 
tiến hành từ năm 1989 nhưng mang lại 
hiệu quả không như mong muốn. Chỉ bắt 
đầu từ năm 1999, khi chiến lược Quốc gia 
“Vision ZERO” được triển khai, với 
nguồn trợ cấp của Chính phủ, Cục đường 
bộ Thụy Điển mới đưa vào thí điểm rộng 
rãi thiết bị tại 3 khu vực trên đất nước.  

Công dụng của thiết bị Alcolock là 
cản trở sự di chuyển của ôtô nếu như phát 
hiện nồng độ cồn trong máu của người lái 
xe vượt quá mức quy định. Để thực hiện 
nhiệm vụ này, thiết bị Alcolock được cài 
đặt trên xe và kết nối trực tiếp với mạch 
đánh lửa của ôtô.  

Các phần cứng của thiết bị Alcolock 
bao gồm một máy đo nồng độ cồn, bộ 
điều khiển và cáp kết nối. Người lái xe sẽ 
tương tác với thiết bị Alcolock qua tin 
nhắn hiển thị trên màn hình và tín hiệu âm 
thanh. 

Khi người lái xe xoay chìa khóa vào 
ổ, hệ thống điện trong ôtô sẽ được khởi 
động, đồng thời kích hoạt thiết bị 
Alcolock. Máy đo nồng độ cồn tự động 
bật, sau một vài giây người lái xe tiến 
hành bước kiểm tra nồng độ cồn. Người 
lái xe thở vào ống đo, máy tiến hành đo 
nồng độ cồn, ngay sau đó bộ điều khiển 
sẽ phân tích kết quả. Nếu không phát hiện 
các chất có cồn hoặc nồng độ cồn trong 
máu ở ngưỡng cho phép, màn hình sẽ 
hiện lên thông báo rằng các kiểm tra đã 
được thông qua và người lái xe có thể 
khởi động động cơ. Trong trường hợp vi 
phạm, bộ điều khiển sẽ tự động ngắt các 
động cơ, khiến ôtô không thể di chuyển. 

Một câu hỏi đặt ra là những thiết bị 
này có dễ bị đánh lừa hay không? Những 
người lái xe khi đã vi phạm các quy định 
về nồng độ cồn có thể nghĩ ra cách nhờ 
bạn bè hoặc người khác thổi vào ống đo 
hoặc để máy đo các luồng khí khác không 
phải khí thở. Tuy nhiên các nhà sáng chế 
đã lập trình sẵn các chương trình để loại 
bỏ những lo ngại này. Trong quá trình đo 
hơi thở, máy đo nồng độ cồn sẽ tiến hành 
kiểm tra, phân loại xem đó có phải là hơi 
thở của con người hay không? Trong 
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trường hợp muốn nhờ bạn bè hoặc người 
khác đo hơi thở hộ, hãy nhớ rằng trong 
khi lái xe, thiết bị Alcolock sẽ yêu cầu 
người lái xe phải tiến hành thử nghiệm 
lần thứ hai trong khoảng thời gian lựa 
chọn ngẫu nhiên. Nếu thử nghiệm thứ hai 
không được thực hiện, hoặc sau khi tiến 
hành chỉ ra sự hiện diện của các chất có 
cồn hoặc nồng độ cồn trong máu vượt qua 
mức cho phép, động cơ sẽ không bị ngắt 
ngay lập tức mà hệ thống đèn, còi sẽ tự 
động được bật lên để cảnh báo. Nếu 
người lái xe vẫn quyết định khởi động 
động cơ, bỏ qua các cảnh báo, xe vẫn có 
thể khởi động nhưng bộ nhớ thiết bị sẽ 
ghi lại tất cả các trường hợp vi phạm này. 

Năm 2007, CENELEC (European 
Committee for Electrotechnical 
Standardization -  Ủy ban châu Âu về Tiêu 
chuẩn Kỹ thuật Điện) đã thông qua Tiêu 
chuẩn đối với thiết bị Alcolock được sử 
dụng trong lĩnh vực bảo đảm an toàn giao 
thông. Theo tiêu chuẩn này, các thiết bị 
Alcolock được trang bị trên các phương 
tiện giao thông phải đảm bảo những yêu 
cầu sau: 

Được đóng dấu chứng nhận tiêu 
chuẩn CE hoặc E, đảm bảo rằng thiết bị 
Alcolock không làm ảnh hưởng đến hoạt 
động của các hệ thống khác. 

Kiểm tra chính xác nồng độ cồn 
trong máu và xác định chỉ số đó có vượt 
quy định hay không. 

Đảm bảo rằng hơi thở được đo là 
của con người. 

Đảm bảo rằng các màng lọc được sử 
dụng không làm sai lệch thành phần khí 
thở ra. 

Chính phủ Thụy Điển cũng đề ra 
những quy định cụ thể đối với thiết bị 
Alcolock: 

Thiết bị Alcolock phải đảm bảo 
những tiêu chuẩn kể trên của CENELEC. 

Ngưỡng tiêu chuẩn nồng độ cồn 
trong máu là 0,2g/1l máu. 

- Đảm bảo độ bền của máy hoạt 
động tốt trong điều kiện nhiệt độ từ 45 - 
85°C. 

Thiết bị phải hoạt động trong 
khoảng thời gian nhỏ hơn 60s từ khi khởi 
động xe. 

Thể tích khí thở đủ để tiến hành 
kiểm tra nồng độ cồn trong máu của 
người lái xe phải lớn hơn 1,5l. 

Thiết bị không những ghi lại chỉ số 
những lần tiến hành đo nồng độ cồn mà 
còn phải lưu lại tất cả các trường hợp cố 
tình khởi động xe trong trường hợp đã bị 
cảnh báo. 

Mặc dù Alcolock đã đạt những tiến 
bộ rõ ràng trong việc kiểm soát người lái 
xe sau khi sử dụng rượu bia, tuy nhiên 
việc cải thiện thiết bị này vẫn cần được 
tiếp tục. Trong tương lai, cần phát triển 
thiết bị trở nên đơn giản hơn, giá thành 
thấp hơn, thuận tiện hơn khi sử dụng. 
Hiện nay, Công ty “Autoliv” đã tiến hành 
nghiên cứu tạo ra thiết bị Alcolock không 
cần đến ống thổi, người lái xe không nhất 
thiết phải thở vào ống mà chỉ cần thở ra 
trên bề mặt máy đo, máy sẽ vẫn ghi nhận 
và tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong 
máu của lái xe. Phát minh này sẽ giúp tiết 
kiệm đáng kể chi phí dành cho việc thay 
thế ống thở định kỳ. Gần đây, Công ty 
Nissan đã phát minh ra một loại thiết bị 
Alcolock đời mới, theo đó các cảm biến 
chất có cồn sẽ được lắp đặt trong ghế lái 
của người điều khiển, ghế hành khách và 
trong thiết bị cần gạt số. Những cảm biến 
này có thể phát hiện các phân tử cồn trong 
hơi thở của lái xe. Trong trường hợp phát 
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hiện ra nồng độ cồn trong máu vượt quá 
quy định cho phép, thiết bị sẽ cảnh báo 
bằng âm thanh tới lái xe, yêu cầu dừng 
chuyến hành trình. Nếu như lái xe vẫn 
tiếp tục di chuyển thì cảm biến trên cần 
gạt số thông qua việc phát hiện sự có mặt 
của chất có cồn trong mồ hôi ở lòng bàn 
tay người lái xe sẽ đưa ra cảnh báo với 
người lái và tiến hành khóa hệ thống đánh 
lửa trên xe ôtô. 

Bên cạnh đó, một trong những thách 
thức mà Chính phủ Thụy Điển đang phải 
đối mặt trong lĩnh vực an toàn giao thông 
đường bộ là việc gia tăng số vụ tai nạn 
giao thông do xe môtô gây ra. Nguyên 
nhân chủ yếu là do đối tượng thanh thiếu 
niên điều khiển xe trong tình trạng say 
rượu, thời gian tai nạn xảy ra chủ yếu vào 
buổi chiều tối. Dựa trên báo cáo của các 
phương tiện truyền thông, Chính phủ 
Thụy Điển đang chủ động đề xuất với tất 
cả các nước thuộc EU về việc quy định 
bắt buộc lắp đặt thiết bị Alcolock trên các 
xe môtô thế hệ mới. 

Có thể khẳng định rằng, những kinh 
nghiệm của Chính phủ Thụy Điển trong 
việc áp dụng thiết bị Alcolock để kiểm 
soát tình trạng người điều khiển phương 
tiện lái xe khi nồng độ cồn trong máu 
vượt quá quy định và giảm thiểu tai nạn 
giao thông là bài học quý báu đối với tất 
cả các quốc gia khác. Đặc biệt trong điều 
kiện ở Việt Nam, tỷ lệ vi phạm các quy 
định về sử dụng rượu bia khi điều khiển 
phương tiện còn đang rất phổ biến. Chính 
vì vậy, thiết nghĩ các cơ quan chức năng 
cần xem xét nghiêm túc và đánh giá 
những triển vọng cho việc sử dụng thiết bị 
tiên tiến này để góp phần giảm thiểu tai 
nạn giao thông đường bộ tại nước ta hiện 
nay. 

 

ThS. Đinh Thị Phương Dung 
ThS. Nguyễn Thế Anh 

Trung tâm Nghiên cứu An toàn giao 
thông - Học viện Cảnh sát nhân dân 

(csnd.vn) 

 

 
 

KỸ NĂNG THAM GIA GIAO THÔNG BẰNG XE ĐẠP 
 

 Khi tham gia giao 
thông bằng xe đạp, người 
điều khiển xe phải trang 
bị cho mình những kỹ 
năng, kiến thức cơ bản 
sau đây để tham gia giao 
thông an toàn cho mình 
và cho người khác. 

1. Những điều cần 
biết khi đi xe đạp trên 
đường - đi xe đạp an toàn 

 * Tuân thủ các quy 
tắc giao thông đường bộ 
đối với người đi xe đạp. 

- Đi xe đạp phải đi 
đúng phần đường dành cho 
xe thô sơ và phải đi sát lề 
đường bên tay phải. 

- Khi đi qua đường 
giao nhau phải theo tín 
hiệu đèn giao thông. Nếu 
không có đèn tín hiệu phải 
quan sát các phía. 

- Khi đi qua đường 
giao nhau có vòng xuyến 
phải đi đúng chiều vòng 
xuyến. 

- Khi qua đường ở 
nơi có cầu vượt, hầm dành 
cho xe đạp thì phải sử 
dụng cầu vượt, hầm. 

- Khi muốn chuyển 
hướng (rẽ phải, rẽ trái) 
phải đi chậm, giơ tay xin 
đường và chú ý quan sát 
xe. 

- Khi đi từ đường ngõ 
(hẻm), trong nhà, cổng 
trường ra đường chính phải 
quan sát, nhường đường 
cho xe đi trên đường ưu 
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tiên, hoặc từ đường phụ ra 
đường chính phải đi chậm, 
quan sát nhường đường 
cho xe đi trên đường 
chính. 

- Người điều khiển xe 
đạp chỉ được chở một 
người, trừ trường hợp chở 
thêm một trẻ em dưới 7 
tuổi thì được chở tối đa hai 
người. 

* Nhận thức những 
hành vi đi xe đạp không an 
toàn 

- Đi vào làn đường 
của xe cơ giới, đi trước xe 
cơ giới. 

- Đi vào đường cấm, 
đi hàng ba trở lên, đèo quá 
số người quy định. 

- Đi bỏ hai tay, lạng 
lách, đánh võng. 

- Sử dụng ô khi đi xe 
đạp hoặc đèo người sử 
dụng ô ngồi sau. 

- Rẽ đột ngột qua đầu 
xe. 

* Người điều khiển 
xe đạp không được thực 
hiện các hành vi sau đây 

- Đi xe dàn hàng 
ngang; 

- Đi xe vào phần 
đương dành cho người đi 
bộ và phương tiện khác; 

- Sử dụng ô, điện 
thoại di động, thiết bị âm 
thanh, trừ thiết bị trợ thính; 

- Sử dụng xe để kéo, 
đẩy xe khác, vật khác, 
mang, vác và chở vật cồng 
kềnh; 

- Buông cả hai tay 
hoặc đi xe bằng một bánh 
đối với xe hai bánh, bằng 
hai bánh đối với xe ba 
bánh; 

- Hành vi khác gây 
mất trật tự, an toàn giao 
thông. 

2. Cách xử lý an 
toàn các tình huống 

Đạp xe đạp là một 
hình thức di chuyển thuận 
lợi và dễ dàng trong sinh 
hoạt hàng ngày đồng thời 
cũng là một môn thể thao 
lành mạnh và phù hợp với 
lứa tuổi thiếu niên, rất cần 
được các vị phụ huynh 
quan tâm, khuyến khích 
lứa tuổi học sinh tham gia. 
Để học sinh được an toàn 
tối đa khi sử dụng phương 
tiện này, ngoài việc trang 
bị một chiếc xe đạp có chất 
lượng đảm bảo, phụ huynh 
cần nhắc nhở học sinh tuân 
theo các điều sau: 

2.1. Xe đạp cũng 
giống như tất cả các loại 
phương tiện khác lưu 
thông trên đường như xe 
hơi, xe gắn máy… Vì vậy 
người chạy xe đạp phải 
tuyệt đối tuân thủ theo tín 
hiệu giao thông. Luôn nhớ: 
Nhường người đi bộ, dừng 
khi đèn đỏ và đặc biệt cẩn 
thận ở những chỗ giao 
nhau. 

2.2. Luôn luôn lái xe 
bên phải đường theo đúng 
hướng dẫn giao thông. 

Không bao giờ đi ngược 
đường. 

2.3. Đi chậm lại và 
cẩn thận quan sát đèn tín 
hiệu ở những chỗ rẽ, khúc 
cua. 

2.4. Ở những chỗ cắt 
nhau có đông người qua 
lại, khi muốn qua đường 
thì tốt nhất nên dắt xe đi 
trên phần đường dành cho 
người đi bộ và tuân theo 
tín hiệu giao thông. 

2.5. Kể cả những khi 
cùng bạn bè cũng luôn đi 
hàng một (không lái xe 
sóng đôi) trên đường, vì 
việc đi hàng hai hàng ba dễ 
gây nguy hiểm cho mình, 
cho bạn và cho những 
người đi trên các phương 
tiện khác. 

2.6. Khi muốn vượt, 
phải xin vượt lên bên trái 
người và xe khác. 

2.7. Không lái xe 
bằng một tay và đặc biệt 
không bao giờ được chạy 
xe trên một bánh để tránh 
bị mất thăng bằng trong 
những tình huống bất ngờ. 

2.8. Đi buổi tối phải 
chắc chắn xe có đèn và đèn 
phải sáng. 

2.9. Không đeo tai 
nghe khi đang chạy xe để 
có thể nghe rõ tiếng còi 
của các xe khác cũng như 
tiếng còi điều khiển của 
cảnh sát giao thông. 

2.10. Không bao giờ 
được chuyển hướng đột 
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ngột, cua khi chưa có sự 
quan sát đằng trước, đằng 
sau. Khi muốn rẽ: Đi 
chậm, dùng tay trái xin 
đường khi muốn rẽ trái; đi 
chậm, nhìn lại đằng sau 
bên phải khi muốn rẽ phải. 
Khi thấy thật sự có dấu 
hiệu an toàn - các xe đằng 
sau đi chậm lại hoặc lái 
theo hướng ngược với 

hướng mình định rẽ thì 
mới rẽ. 

Người đi xe đạp cần 
lưu ý: 

- Đi đúng phần đường 
quy định và đi sát lề đường 
bên phải. 

- Sử dụng cầu vượt, 
hầm khi đi qua đường ở 
nơi có cầu vượt, hầm dành 
cho xe đạp. 

- Không chuyển hướng 
đột ngột, quan sát kỹ trước 
khi chuyển hướng. 

- Có báo hiệu phía 
trước và phía sau khi đi ban 
đêm. 

 

Hà Giang 

(batgt.camau.gov.vn 

Ngày 13/9/2016)
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BẮC, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI. KHỔ 21X30CM. GIẤY PHÉP XUẤT BẢN SỐ: 57/GP-STTTT NGÀY 06/6/2017 CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN 
THÔNG TỈNH SƠN LA CẤP. IN XONG VÀ NỘP LƯU CHIỂU THÁNG 9 NĂM 2017. XUẤT BẢN PHẨM KHÔNG BÁN. 

 
 
 


