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Với chủ đề hành động “An toàn giao thông đối với trẻ em”, trong Năm An toàn giao
thông (ATGT) 2018, Ban ATGT thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghiêm các chỉ
đạo của Thành ủy, UBND thành phố về các giải pháp kiềm chế TNGT.

Trong đó, giải pháp trọng tâm nhất là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng,
chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở đối với công tác bảo
đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), bảo đảm ATGT cho trẻ em.

Công an quận Sơn Trà tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Ông Nguyễn Hữu Cường, Chánh Văn phòng Ban ATGT thành phố cho biết, việc ban hành và
triển khai kế hoạch hành động về ATGT nhằm mục đích nâng cao nhận thức và ý thức tự giác
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chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông; qua đó, xây dựng văn hóa giao thông an
toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối tượng thanh, thiếu niên.

Theo đó, công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ thành phố đến
cơ sở ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm 2018. Các ngành chức năng chủ động đề ra các giải
pháp thích hợp và quyết liệt thực hiện nhằm giữ vững, ổn định tình hình TTATGT, hạn chế đến
mức thấp nhất TNGT trên địa bàn.

Ban ATGT thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi đến từng khu dân cư, hộ gia
đình thực hiện, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm - đặc biệt là với trẻ
em, khi tham gia giao thông bằng phương tiện mô-tô, xe máy, xe đạp điện.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố chỉ đạo các trường học phối hợp với các ngành chức năng
tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT; duy trì và phát huy mô hình Cổng trường an
toàn, có biện pháp kiểm tra đối với học sinh chưa đủ tuổi điều khiển mô-tô tham gia giao thông.

Thành Đoàn Đà Nẵng tăng cường tuyên truyền ATGT cho thanh thiếu nhi và triển khai hoạt
động của Đội thanh niên tình nguyện, hướng dẫn giao thông ở các điểm phức tạp.

Cô Đỗ Thị Hoàng Ly, Ban Chấp hành Công đoàn Trường THCS Trần Hưng Đạo, quận Hải
Châu cho hay, triển khai yêu cầu của Ban ATGT thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám
hiệu phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp
luật về ATGT cho các em học sinh ngay từ đầu năm học mới.

Các thầy, cô cũng hướng dẫn các em khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm nếu đi xe
máy điện, đi đúng làn đường, phần đường, không phóng nhanh vượt ẩu, không tạo nhóm, kéo
tay khi đi xe...
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Em Mai Hứa Tùng Khanh, học sinh Trường THPT Ngô Quyền, quận Sơn Trà bày tỏ: “Những
buổi tuyên truyền về ATGT trong nhà trường giúp cho chúng em ý thức hơn trong việc tham gia
giao thông. Lúc tan trường và khi đi qua các điểm giao cắt phức tạp, chúng em đi chậm và quan
sát cẩn thận hơn. Việc chen lấn, vượt đèn đỏ không còn như trước, nhất là việc chở ba, không
đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông ít xảy ra...”.

Góp phần vào thành công của chương trình giáo dục ATGT trong trẻ em, Công ty Honda Việt
Nam đã phối hợp Ban ATGT thành phố tổ chức trao giải “An toàn giao thông cho nụ cười ngày
mai” với sự tham gia đông đảo thầy cô giáo và các em học sinh trên toàn quốc.

Theo ông Masahiro Kagayama, Giám đốc Công ty Honda Việt Nam, đây là hoạt động nhằm
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, góp phần chuyển đổi hành vi của đông
đảo đoàn viên, thanh thiếu niên trong quá trình tham gia giao thông. Đồng thời, xác định rõ
trách nhiệm và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc thực hiện pháp
luật về giao thông, hạn chế TNGT.

Năm 2018, thành phố Đà Nẵng phấn đấu giảm TNGT từ 5-10% cả 3 tiêu chí về số vụ, số
người chết, số người bị thương; giảm tỷ lệ thương vong do TNGT đối với trẻ em 10% so với năm
2017.
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