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Thành phố Vinh, ngày 15 tháng 11 năm 2016 

  

Kính gửi:  - BCH các liên chi đoàn, Đoàn Trường THPT Chuyên, 

  - BCH các chi đoàn, BCS các lớp. 

 

Từ cuối tháng 10 năm 2016, Cầu vượt đi bộ Đường Lê Duẩn đã được xây dựng 

hoàn thành nhằm phục vụ nhu cầu đi lại cho người đi bộ, giảm ùn tắc nơi ngã tư Đại 

học Vinh vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, trong thời gian qua, nhiều sinh viên của Nhà 

trường vẫn không chấp hành khi tham gia giao thông, gây ùn tắc, nguy hiểm đến tính 

mạng. 

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Nhà trường yêu cầu Ban Chấp hành các liên 

chi đoàn, liên chi hội sinh viên các khoa, Bí thư, Lớp trưởng các lớp tuyên truyền, 

nhắc nhở ĐVTN, hội viên nghiêm túc thực hiện: 

1. Phải chấp hành quy tắc giao thông đi qua Cầu vượt khi di chuyển tại Ngã tư 

Đường Lê Duẩn, tuyệt đối không được đi, chạy băng qua đường trong quá trình tham 

gia giao thông. 

2. Tuyệt đối tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, hướng dẫn của Đội Sinh viên tình 

nguyện.  

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường thành lập Đội Sinh viên tình nguyện 

xung kích, Đội Cờ đỏ để đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn và kiểm tra việc tham gia giao 

thông, đi qua Cầu vượt của ĐVTN, hội viên toàn trường.  

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường sẽ tổng hợp những ĐVTN, hội viên 

không nghiêm túc thực hiện để có hình thức kỷ luật và ghi vào sổ đoàn viên; tùy theo 

mức độ vi phạm để đề xuất với Nhà trường hạ điểm rèn luyện, xét đối tượng Đảng, xét 

học bổng, giấy khen, bằng khen, các danh hiệu tuyên dương khác của Đoàn - Hội và 

Nhà trường. 

  

 Nơi nhận:  
- Như k/g (t/h),  

- Đảng uỷ, BGH (b/c), 

- Lưu VP Đoàn.  
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