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Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giữ một vị trí quan trọng trong 

công tác giáo dục; Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là biểu hiện của một xã 

hội văn minh, vì vậy giáo dục cho HSSV ý thức làm chủ hành vi của mình theo sự điều 

chỉnh của pháp luật, đặc biệt là Luật Giao thông đường bộ có ý nghĩa thiết thực góp phần 

nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, giảm thiểu tai nạn trong quá trình 

tham gia giao thông, thực hiện tốt nội dung giáo dục an toàn giao thông trong trường học. 

 

 
 

  
 

 



Xuất phát từ ý nghĩa to lớn của an toàn giao thông đối với cuộc sống bình yên của 

cộng đồng và toàn xã hội, thực hiện Kế hoạch phối hợp số 08-KH/ĐTN ngày 29/7/2022 của 

Đoàn Trường CĐ Long An về việc Tuyên truyền phổ biến pháp luật về An toàn giao thông 

cho HSSV. Ngày 11/8/2022, Đoàn Trường Cao đẳng Long An phối hợp Chi đoàn Sở Công 

thương tỉnh Long An, Phòng CSGT Công an tỉnh Long An tổ chức Buổi Tuyên truyền phổ 

biến pháp luật về An toàn giao thông cho HSSV Trường Cao đẳng Long An. 

Đến dự Hội nghị có đồng chí Võ Thúy An, Bí thư Đoàn khối CQ&DN tỉnh; đồng chí 

Nguyễn Hữu Nghĩa - Đội trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Long An; Đại 

diện nhà tài trợ Công ty TNHH GIVI Việt Nam. 

 

  
 

Hội nghị được nghe báo cáo viên Thông tin tình hình trật tự an toàn giao thông trên 

địa bàn tỉnh Long An 06 tháng đầu năm 2022 và Phổ biến các quy định mới của Luật Giao 

thông đường bộ. Chương trình tiếp tục với phần giao lưu của Đại diện nhà tài trợ Công ty 

TNHH GIVI Việt Nam và HSSV những câu hỏi vui nhưng rất ý nghĩa về giao thông đường 

bộ và các bạn HSSV cũng đã nhận những phần quà có giá trị từ nhà tài trợ. Trong khuôn 

khổ chương trình, nhà tài trợ cũng trao 05 phần học bổng trị giá 1.000.000 đồng/suất cho 

các bạn HSSV có hoàn cảnh khó khăn của Trường. 
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