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NGHỊ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ AN TOÀN GIAO THÔNG HIỆN NAY 

 

1. Viết đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về an toàn giao thông 

Hiện nay, an toàn giao thông đang là một trong những vấn đề lớn được cả xã hội quan tâm. 
An toàn giao thông là khái niệm chỉ sự an toàn đối với người tham gia lưu thông trên đường 
bộ, đường thủy, đường hàng không, là ý thức chấp hành tốt các luật lệ về giao thông, cư xử 
phù hợp khi lưu thông trên đường. Theo đó, thưc trạng về vấn đề đảm bảo an toàn giao 
thông đang diễn biến phức tạp vô cùng dù số vụ tai nạn giao thông đã giảm, nhưng ý thức 
chấp hành luật giao thông của người dân lại phát triển theo chiều hướng tiêu cực. Trong 9 
tháng đầu năm 2014, cả nước xảy ra 18.697 vụ, làm chết 6.758 người, làm bị thương 17.835 
người. Đi kèm đó, số lượng người vi phạm luật giao thông ngày càng tăng với các lỗi phổ 
biến như: không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đi sai làn đường,… Phẫn nộ hơn khi có rất 
nhiều người tham gia giao thông không tôn trọng cảnh sát giao thông, cố tình trốn chạy, 
không chịu hợp tác, dẫn đến ùn tắc giao thông và gây xôn xao trong dư luận. Để cải thiện 
tình hình trên, chúng ta cần có những biện pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức tham 
gia giao thông cho người dân, quán triệt lại tinh thần cán bộ cảnh sát giao thông, cải tạo cơ 
sở hạ tầng giao thông. Có như vậy mới đảm bảo an toàn giao thông, đẩy lùi tai nạn và góp 
phần phát triển đất nước giàu đẹp, văn minh. 
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2. Dàn ý nghị luận xã hội về an toàn giao thông 

 

Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận 

Ngày nay xã hội phát triển thì nhu cầu về cơ sở vật chất của con người ngày càng tăng. Đối 
với chuyện đi lại cũng thế, ngày nay nhu cầu đi lại ngày càng nhiều. Chính vì thế mà tình 
trạng gia thông ngày nay khá phức tạp. Để hiểu rõ thêm về an toàn giao thông chúng ta cùng 
đi tìm hiểu và nhận thức đối với học sinh ta nên làm gì để hiểu rõ hơn về an toàn giao thông. 

Thân bài: 

-Thực trạng về an toàn giao thông hiện nay: 

 Tình trạng tai nạn giao thông xảy ra ở nước ta ngày càng phổ biến. Theo Cục CSGT, 
năm 2016 thì: 

 Cả nước xảy ra hơn 21.000 vụ tai nạn giao thông. 

 Cướp đi sinh mạng gần 9.000 người. 

 Cùng nhiều thiệt hại về tài sản khác. 

- Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông 

 Do người tham gia giao thông không chấp hành đúng luật giao thông. 

 Những người điều khiển phương tiện giao thông không nắm được luật giao thông. 

 Sự thiếu ý thức, thiếu trách nhiệm của người tham gia giao thông như: lạng lách, đua 
xe, đi xe không đúng tốc độ, không đúng làn đường quy định. 

 Say xỉn khi tham gia giao thông. 

 Những người đi bộ, người bán hàng rong đi không đúng đường quy định. 

 Lỗi do phương tiện giao thông yếu kém. 

 Những phương tiện giao thông đã quá cũ kĩ không thể tiếp tục tham gia giao thông. 

 Lỗi do cơ sở hạ tầng yếu kém: giao thông có những ổ voi, ổ gà, đường quá chật,…. 

- Hậu quả: 

 Nhiều người thiệt mạng. 

 Mất mát về tiền của, vật chất của con người. 

 Ùn tắc giao thông, mất trật tự xã hội. 

- Giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông 

 Đưa ra những biện pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức tham gia giao thông 
của người tham gia giao thông. 

 Đưa ra những chính sách phù hợp nhằm mang tính chất răn đe phòng ngừa những 
người tham gia giao thông để họ có thể tham gia giao thông an toàn. 

 Làm tốt hơn nữa việc kiểm tra chất lượng cũng như khắc phục cơ sở hạ tầng giao 
thông. 

Kết bài: 

Nêu cảm nghĩ của cá nhân em về tai nạn giao thông 
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3. Nghị luận về vấn đề an toàn giao thông hiện nay 

Đất nước ta đang phát triển khá nhanh nhờ sự khởi sắc của nền kinh tế và đời sống xã hội, 
nhưng lĩnh vực giao thông thì dường như không đáp ứng kịp yêu cầu của thời đại. Tình trạng 
tai nạn giao thông hiện nay đã đến mức báo động đỏ và được xếp vào “thứ hạng cao” trong 
khu vực Đông Nam Á. Vì thế, vấn nạn này đang là mối quan tâm hàng đầu của toàn xã hội. 
Làm thế nào để đảm bảo an toàn giao thông? Đó là câu hỏi lớn đặt ra, đòi hỏi sự nỗ lực của 
tất cả mọi người. 

Giao thông ở Việt Nam hiện nay được coi là lĩnh vực tồi tệ nhất bởi những tai nạn giao thông 
khủng khiếp thường xuyên xảy ra. Người ta không khỏi rùng mình trước những thông tin 
đáng sợ về sự thiệt hại người và của do tai nạn giao thông gây ra hằng ngày, hằng tháng, 
hằng năm. Mỗi ngày, trung bình có khoảng 35 người chết, mỗi năm hơn chục ngàn người 
chết vì tai nạn giao thông. Quả là một con số khủng khiếp! Chiến tranh đã kết thúc mấy chục 
năm nhưng chúng ta lại rơi vào một thảm họa không kém đau thương, tang tóc. Có lẽ tai nạn 
giao thông cũng là một thứ giặc mà chúng ta phải luôn luôn đối mặt. Tai nạn giao thông 
không chỉ gieo rắc đau thương, làm tan vỡ hạnh phúc của bao gia đinh mà còn gây thiệt hại 
to lớn về vật chất và tinh thần cho cả xã hội. Bên cạnh đó, tình trạng mất an toàn giao thông 
nghiêm trọng đã ảnh hưởng không tốt tới sự nhìn nhận, đánh giá tình hình phát triển của 
Việt Nam và gây khó khăn trong việc đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài vào nước ta. 
Nhiều du khách khi được hỏi về những điều chưa được ở Việt Nam thì họ đều trả lời giống 
nhau ở chỗ điều đáng ngại nhất là an toàn giao thông quá kém. Họ rất sợ phải đi bộ băng 
qua đường vì xe cộ chạy ào ào, bất chấp đèn đỏ. Liệu đất nước Việt Nam xinh đẹp, con 
người Việt Nam thân thiện có tạo được cảm tình với du khách để họ còn muốn quay lại? 
Theo con số thống kê của ngành du lịch thì hơn 70% du khách không muốn trở lại vì nhiều 
lí do, mà một trong những lí do đáng kể là tình trạng giao thông không bảo đảm an toàn. Rõ 
ràng, mất an toàn giao thông ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế, nhất là đối với 
ngành du lịch. Làm thế nào để Việt Nam trở thành điểm đến của bạn bè quốc tế? Câu trả lời 
một phần thuộc về tình trạng an toàn giao thông. 

Nguyên nhân của tình trạng mất an toàn giao thông thì có rất nhiều. Trước hết là ở nhận 
thức và thái độ tự giác chấp hành luật lệ giao thông của người dân quá kém. Khi lưu thông 
trên đường, ai cũng chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ tới người khác. Cho nên mới xảy ra 
tình trạng không chịu nhường nhau chỗ ngã ba ngã tư nên gây tắc đường hằng giờ; hiện 
tượng phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách gây ra tai nạn cho bản thân và cho người cùng lưu 
thông trên đường xảy ra thường xuyên. Một nguyên nhân quan trọng khác là chất lượng cầu 
đường không bảo đảm an toàn, cầu cũ, cầu yếu, cầu có tải trọng thấp quá nhiều, trong khi 
lưu lượng người và xe qua lại quá lớn. Đường giao thông huyết mạch nối liền các vùng miền 
thì vừa ít, vừa nhỏ và ở trong tình trạng phải sửa chữa, nâng cấp liên tục. 

Một nguyên nhân nữa là sự tha hóa của không ít người có trách nhiệm giám sát giao thông. 
Vì tư lợi, họ sẵn sàng làm ngơ trước các đối tượng vi phạm luật như dùng phương tiện 
chuyên chở đã quá hạn sử dụng, chở hành khách, hàng hóa quá quy định, chạy quá tốc độ 
cho phép… Như thế là họ đã cố tình tiếp tay cho tiêu cực và điều tất yếu là tai nạn giao thông 
ngày càng tăng lên. Cao hơn nữa là một số quan chức của ngành giao thông chưa làm hết 
trách nhiệm của mình trước nhân dân và đất nước, thậm chí còn vi phạm nặng nề mà vụ án 
PMU 18 vừa qua là một ví dụ điển hình. 

Để bảo đảm an toàn giao thông, cần phải có những biện pháp thích hợp và đồng bộ. Trước 
hết, cần phải tăng cường việc tuyên truyền giáo dục công dân về luật giao thông, nâng cao 
trình độ hiểu biết và ý thức tự giác chấp hành luật. Nhắc nhở, bắt buộc mọi người đội mũ 
bảo hiểm khi đi xe máy. Ngoài ra, phải có những hình thức xử phạt thích đáng đối với những 
người cố tình vi phạm luật. Mặt khác, cần làm trong sạch lực lượng cảnh sát giao thông, 
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nghiêm trị những kẻ cậy chức cậy quyền, làm trái quy định của Nhà nước. Yếu tố quan trọng 
có tầm chiến lược là nâng cao chất lượng đường xá, cầu cống để đảm bảo lưu thông thuận 
lợi và giảm thiểu tai nạn. Điều này góp phần rất lớn vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa và hội nhập với thế giới của đất nước ta. 

An toàn giao thông hiện nay là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm vì nó tác 
động rất lớn tới sự nghiệp xây dựng một quốc gia giàu mạnh. Mỗi công dân phải tự giác chấp 
hành nghiêm chỉnh luật giao thông để góp phần làm cho xã hội trở nên văn minh, hiện đại. 
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