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Nhân tháng hành cao điểm về phòng, 

chống ma tuý (tháng 6 năm 2022). Nhằm nâng 
cao hơn nữa kiến thức về tác hại của ma tuý, 
những quy định trong Luật ATGT trong đoàn 
viên, thanh niên và học sinh, giúp các em tránh 
xa khỏi tệ nạn ma tuý và tuân thủ các quy định 
của Luật ATGT đường bộ. Ban Chấp hành 
Đoàn xã phối hợp với Ban công an xã, tổ chức 
buổi tuyên truyền về tác hại của ma tuý và 
Luật ATGT cho hơn 150 bạn đoàn viên thanh 
niên, đây là những bạn thường xuyên tham gia 

giao thông trên trường, cũng là những bạn đễ bị dụ dỗ lôi kéo kích động xa ngã vào 
những con đường nghiện ma tuý từ đó dẫn đến các tện nạn xã hội nên cần phải giáo dục 
thường xuyên. Trong buổi tuyên truyền đại diện công an xã Hàm Đức đã truyền đạt đến 
các bạn đoàn viên thanh niên bằng những hình ảnh minh hoạ thực tế, những quy định, 
những tình huống thường gặp khi các em tham gia giao thông trên đường, các loại 
phương tiện mà các em được điều khiển, quy định về sử dụng phương tiện xe đạp và xe 
đạp điện khi tham gia giao thông, các chế tài xử lý nếu các em quy phạm. Từ đó giúp 
các em hiểu biết đầy đủ về các quy định của Luật giao thông đường bộ, tránh được các 
lỗi vi phạm khi tham gia giao thông và vận động bạn bè người thân trong gia đình chấp 
hành nghiêm túc Luật ATGT đường bộ. Ngoài ra các em còn biết được các loại ma tuý 
phổ biến hiện nay, cách nhận diện những người nghi ngờ nghiện ma tuý, tác hại của ma 
tuý gây hậu quả như thế nào đến bản thân và gia đình và phải làm thế nào khi nghi ngờ 
người đó nghiện ma tuý./. 

 

 
 

 


