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Tuyển chọn những bài văn hay nghị luận về Tuổi trẻ học đường suy nghĩ và hành 

động thế nào để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông - Văn mẫu lớp 12. 

Đề bài: Tuổi trẻ học đường suy nghĩ và hành động để góp phần giảm thiểu tai nạn giao 

thông. 

Bài văn mẫu hay nhất của học sinh khối 12 

Tai nạn giao thông đã và đang là vấn đề nóng hổi cũng là mảng tối trong bức tranh giao 

thông đòi hỏi cả xã hội phải có một cuộc chiến thực sự với nó. Đi khắp các nẻo đường, 

khẩu hiệu An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà như là lời nhắc nhở cũng là lời 

cảnh báo với những người tham gia giao thông hãy chấp hành nghiêm túc luật giao thông 

để đem lại an toàn cho mình và hạnh phúc cho mọi người.Đâu không phải là một chính 

trị gia, một nhà kinh tế, một nhà khoa học, một bác sĩ hay một kĩ sư nhưng bạn và tôi, 

mỗi học sinh chúng ta hoàn toàn có thể góp phần nhỏ bé vào việc đẩy lùi hiểm họa ấy vì 

sự bình yên của mỗi người, mỗi gia đình và của toàn xã hội. 

Bạn đã bao giờ tận mắt chứng kiến tai nạn giao thông — Điều đang xảy ra hằng ngày, 

hằng giờ trên đất nước chúng ta? Bạn đã bao giờ bực bội trước sự hỗn loạn của giao 

thông mà bất lực vì mình chẳng thay đổi được gì? Tôi tin chắc câu trả lời là “có”. Tất cả 

chúng ta đều phải thừa nhận một thực trạng đau xót: tai nạn giao thông là một điểm đen 

trong bức tranh giao thông phức tạp ở Việt Nam hiện nay. 

Theo số liệu thống kê, số vụ tai nạn giao thông ở Việt Nam trong những năm qua không 

ngừng tăng cùng với lưu lượng xe gắn máy di chuyển ngày càng nhiều. Thật khủng khiếp 

khi chúng ta biết rằng số người chết do tai nạn giao thông lớn hơn nhiều so với số người 

chết do bão lũ. Có gì đáng tự hào đâu khi Việt Nam nằm trong nhóm nước đứng đầu thế 

giới về số vụ tai nạn giao thông? Có gì để tự hào đâu khi phần lớn các vụ tai nạn giao 

thông đều do những người Việt trẻ gây ra? 

Nguyên nhân của thực trạng đáng buồn ấy, trước hết là từ ý thức của những người tham 

gia giao thông. Họ chưa biết quý trọng bản thân, chưa nhận thức đầy đủ sự nguy hiểm 

của những hành vi vi phạm luật lệ giao thông, mà khi hối tiếc thì sự thể đã muộn. Vì thế, 

đi trên đường họ nghênh ngang, coi thường, không chấp hành luật giao thông. Bạn đừng 

giật mình khi tôi nêu ra một vài con số sau đây: 80% số người tham gia giao thông không 

dùng đèn báo khi chuyển hướng, 85% không dùng còi đúng luật quy định, 70% không 

dùng phanh tay, 90% không dùng đèn chiếu xa và rất rất nhiều người đội mũ bảo hiểm 

kém chất lượng hoặc không đúng quy cách nhằm đối phó với lực lượng công an. Và bạn 

sẽ lại giật mình nữa khi nhận thấy người thân của chúng ta cũng vi phạm những lỗi như 

vậy một cách rất “hồn nhiên”. Bên cạnh đó, tai nạn giao thông còn xảy ra do ý thức thấp 

kém của những người chỉ vì lợi ích cá nhân mà bất chấp sự an toàn tính mạng của người 

đi đường. Ti vi, báo chí đã nhiều lần cảnh báo việc rải đinh trên đường quốc lộ làm người 
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đi xe trên đường bị tai nạn dẫn đến thương tật hoặc tử vong. Đó là một thực tế đau lòng 

mà chúng ta không thể phủ nhận. 

Trên cái nền chung ấy, thực trạng tham gia giao thông của tuổi trẻ học đường ra sao? 

Chúng ta vui mừng trước việc ý thức tham gia giao thông của học sinh chúng ta ngày một 

nâng cao. Nhiều hoạt động, nhiều lời kêu gọi về an toàn giao thông đã được các bạn nhiệt 

tình hưởng ứng. Song bên cạnh đó, vẫn có những hiện tượng khiến chúng ta phái suy 

nghĩ. Chắc chắn bạn cũng như tôi đã từng chứng kiến cái cảnh cổng trường giờ tan học bị 

mắc kẹt. Từng nhóm bạn chờ nhau, tụ tập nói chuyện, mặc bác bảo vệ ra sức giải tán, 

mặc người đi đường la lối, nhắc nhở. Rồi khi đi trên đường, mặc cho mật độ giao thông 

vốn đã dày đặc, các bạn dàn hàng ba, hàng bốn nói chuyện ầm ĩ, mải mê đến mức quên 

cả xung quanh. Có những bạn đã bị tai nạn vì thiếu tập trung chú ý vào việc đi đường. 

Ngoài ra, chúng ta còn bắt gặp những hiện tượng nổi cộm khác. Do điều kiện kinh tế khá 

giả, học sinh đi xe gắn máy đến trường dù chưa đủ tuổi được cấp giấy phép lái xe. Khi đi 

xe, nhiều bạn vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định, phóng nhanh lạng lách, quẹt lửa 

chân chống, “tráng trứng” trên đường,… Khi xảy ra va chạm giao thông thì có thái độ 

hung hăng, sẵn sàng gây gổ đánh nhau, bất chấp phải trái. Đặc biệt, một vấn nạn nhức 

nhối là hiện tượng các “anh hùng xa lộ” lập phi đội bay, sẵn sàng đánh cược với tính 

mạng của mình. 

Nguyên nhân của tình trạng này không chỉ do ý thức của mỗi học sinh mà còn do đặc 

điểm tâm, sinh lí lứa tuổi: bồng bột, ham vui, thích ra oai, thích thể hiện “cái tôi”. Tại sao 

bạn lại đánh đổi mạng sống của mình để bốc đầu ra oai với bạn bè? Tại sao bạn lại đánh 

đổi mạng sống của mình để lạng lách phóng nhanh, vượt ẩu chỉ vì một lời khích bác? Bạn 

ơi, đó đâu phải cách tuyên xứng “cái tôi” cá nhân của mỗi người. Cái tôi của chúng ta 

được khẳng định bằng những dạng thức khác: bằng học tập, bằng tính cách chân thành, 

cởi mở, nhiệt tình, ham học hỏi, … Và bạn sẽ đẹp dần lên trong mắt mọi người. 

Thực trạng giao thông Việt Nam nói chung và của nhiều bạn học sinh nói riêng đang 

gióng lên một hồi chuông khẩn thiết yêu cầu bạn và tôi, chúng ta cùng phải nhập cuộc và 

hành động. “Một cây làm chẳng nên non” nhưng “Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Chỉ 

cần bạn thấy đau trước tai nạn giao thông, chỉ cần trong bạn vang lên tiếng nói của trách 

nhiệm, bạn hoàn toàn có thể tham gia giảm thiểu tai nạn giao thông bằng những việc làm 

thiết thực. Trước hết, mỗi chúng ta phải nắm vững luật giao thông, tôn trọng và chấp 

hành nghiêm túc luật giao thông. Bạn không chỉ là người thực hiện tốt mà hãy là một 

tuyên truyền viên tốt nữa, nhắc nhở chính bố mẹ, người thân, bạn bè nếu họ vi phạm, làm 

gương cho các em nhỏ tuổi hơn… Ngoài ra, bạn có thể tham gia các phong trào tìm hiểu 

về an toàn giao thông, phong trào tình nguyện trong giao thông. Một giọt nước không 

làm nên biển cả nhưng vô số giọt nước sẽ tạo thành đại dương. Chỉ cần tất cả chúng ta 

hợp sức, tôi có lòng tin vào sự chuyển biến tích cực của bức tranh giao thông Việt Nam. 

Bản thân tôi cũng từng dàn hàng ngang đi trên đường khi tan học về và đã phải bó bột 

suốt hai tuần liền. Tôi tự thấy mình may mắn vì vẫn còn cơ hội để hối hận và sửa chữa sai 
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lầm. Nhưng có bao nhiêu người đã không còn cơ hội để hối hận và làm lại nữa. Vậy thì 

bạn ơi, để không bao giờ phải thốt lên “nếu như", “giá như" thì bạn hãy nâng cao ý thức 

trách nhiệm khi tham gia giao thông nhé. 

Tôi rất tâm đắc với câu nói: “Ngày mai bắt đầu từ chính ngày hôm nay, tương lai bắt đầu 

từ chính hiện tại”. Bức tranh giao thông hôm nay và ngày mai phụ thuộc rất nhiều vào 

tuổi trẻ học đường – những chủ nhân tương lai của đất nước. Vì vậy, chúng ta bằng sức 

trẻ và nhiệt huyết, hãy hành động thiết thực để đem lại khoảng sáng cho giao thông Việt 

Nam. 

Những bài văn nghị luận hay về vấn đề giảm thiểu tai nạn giao thông 

Bài mẫu 1: 

Hiện nay an toàn giao thông là một vấn đề lớn, được cả xã hội quan tâm. Đi khắp các nẻo 

đường gần xa khẩu ngữ “An toàn giao thông là hạnh phúc cho mọi nhà” như lời nhắc 

nhở, cũng là lời cảnh báo với những người đang tham gia giao thông, hãy chấp hành luật 

giao thông để đem lại an toàn cho mình và hạnh phúc cho gia đình mình. 

Nhưng hàng năm số vụ tai nạn giao thông vẫn không hề suy giảm, ngược lại nó còn tăng 

lên rất nhiều. Cứ mỗi năm, Việt Nam có tới gần một nghìn vụ tai nạn giao thông, nhiều 

nhất là xe máy. Nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn phần lớn là do ý thức chấp hành 

luật lệ giao thông của người dân: uống rượu bia vượt quá nồng độ cho phép khi lái xe, 

không đội mũ bảo hiểm ở phần đường bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm, chở trên ba người 

phóng nhanh vượt ẩu… 

Một mặt, đó là chất lượng đường sá kém và nguyên nhân là do sự tắc trách của các cơ 

quan xây dựng, ăn hối lộ, rút xén vật liệu. Mặt khác chúng ta phải lên án những kẻ chỉ vì 

các lợi ích cá nhân mà quên đi tính mạng, sự an toàn của người đi đường. Trên đường 

quốc lộ, đường lớn vẫn còn những kẻ rải đinh xuống lòng đường để thu lợi bởi những 

đồng tiền kiếm được từ vá xe, thay lốp. Họ không hiểu hết được sự nguy hiểm của việc 

làm đó, với tốc độ cao như vậy những người tham gia giao thông khi bị thủng săm đột 

ngột sẽ bị văng người ra khỏi xe và nguy cơ tử vong là rất lớn. 

Theo thống kê, những người thiệt mạng do tai nạn giao thông chủ yếu là đàn ông, trụ cột 

của gia đình. Những người vợ xót xa khi mất đi người chồng thân yêu, đứa con nghẹn 

ngào trong dòng lệ vì tới đây sẽ chẳng còn được vòng tay người cha âu yếm vỗ về, bảo 

ban dạy dỗ trên đường đời. Họ mang đến sự thương tâm cho toàn xã hội. 

Hàng năm, nhà nước đã bỏ ra hàng tỉ đồng để nâng cấp các cơ sở giao thông, đường sá 

cầu cống phục vụ cho việc đi lại an toàn ở mọi nơi. Nhưng số tiền đó lại không được 

dùng hết, vậy thì nó rơi vào đâu? Phải chăng, số tiền đó đã rơi vào túi những kẻ rút lõi 
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công trình, rút lõi vật tư để làm giàu cho mình. Đó là những kẻ vô lương tâm vì lợi ích 

bản thân mà quên đi sự an toàn chung cho xã hội. 

Một vấn đề cũng đang gây sự chú ý và bị lên án rất nhiều đó là tình trạng đua xe của giới 

trẻ, tầng lớp thanh niên – những người chủ tương lai đất nước. Đó là những thanh niên 

đua đòi với bản tính “con nhà giàu” cùng với sự rủ rê của bạn bè, họ sẵn sàng đánh cược 

với tính mạng của mình. Nhìn những chiếc xe SH, @, FX500 phi như bay trên những con 

đường lớn ta không khỏi xót xa cho họ. Chỉ vì quá được nuông chiều, thiếu sự bảo ban 

của cha mẹ mà họ đã phải trả giá đắt. Những tai nạn xảy ra là điều chắc chắn, nhẹ thì sứt 

đầu mẻ trán, gẫy tay gẫy chân, nặng thì họ phải mãi mãi rời xa cuộc đời. Lý do vì đâu 

cũng là ở nhận thức của thanh niên. Họ chưa biết suy nghĩ đúng về những cái lợi hại của 

việc mình đã làm. Những bậc cha mẹ khi con mình xảy ra tai nạn, nhận ra thì đã quá 

muộn, tại sao họ sắm cho con những chiếc xe thật tốt, phân khối thật lớn để chúng đi đua. 

Họ làm ra nhiều tiền rồi cũng nhận ra khi mất đứa con thì tiền bạc cũng chẳng giải quyết 

được gì. Họ hối hận vì tại sao ngay từ đầu không bảo ban con cái mình. 

Tất cả những nguyên nhân gây ra tai nạn đều bắt nguồn từ ý thức của người dân. Nếu như 

họ biết quý bản thân mình, biết tuân thủ luật lệ giao thông thì sẽ chẳng có những điều 

thương tâm và đáng tiếc. Hồi chuông cảnh báo luôn rung lên, nhắc nhở mọi người hãy 

biết chấp hành giao thông, vì sự an toàn của bản thân và xã hội. 

Thực tế cho thấy, những năm gần đây, vấn đề giao thông, đặc biệt ở các đô thị lớn của cả 

nước, càng trở nên phức tạp. Hạ tầng giao thông không theo kịp với sự phát triển của 

kinh tế – xã hội đã dẫn đến sự ách tắc giao thông và đặc biệt đã xảy ra nhiều vụ tai nạn 

giao thông nghiêm trọng mà nhắc đến con số người chết và bị tàn tật do tai nạn giao 

thông gây ra, ai cũng thấy bàng hoàng. Vì thế, vấn đề an toàn giao thông đã trở nên cấp 

bách. Mọi thành phần trong xã hội hầu như tham gia giao thông trong đó có tuổi trẻ học 

đường. Vậy tuổi trẻ học đường sẽ ứng xử như thế nào về vấn đề này? 

Văn hóa, xét cho cùng là giá trị vật chất và tinh thần do con người tạo thể hiện mối quan 

hệ, lối ứng xử, biểu hiện văn minh giữa con người với người. Văn hóa giao thông là biểu 

hiện lối ứng xử “đẹp" giữa những người tham gia giao thông trong cộng đồng xã hội. 

Giao thông trở nên rối loạn nếu không có cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ, hoặc khi tín 

hiệu đèn không hoạt động do mất điện. Va quẹt nhau một tí, không thấy lời xin lỗi nhau 

mà chỉ thấy văng tục, gườm nhau… Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường giao thông 

không đúng luật lệ và cả việc thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng vẫn diễn ra đặc biệt 

ở các đô thị lớn, các bến tàu, xe, nơi sinh hoạt đông người. 

Biết bao lần người ta nói đến việc nhân viên xe buýt hành hung hành khách. Đó chỉ hành 

vi côn đồ, vô giáo dục phải kể đến là xe tải nặng “đánh võng” như xiếc trên xa lộ. Nào là 

người khoẻ mạnh giành đường với người khuyết tật., chàng thanh niên sang trọng, cô gái 

xinh đẹp cứ dửng dưng đứng ngán ngữ ở đầu xe cứu thương, xe tang dù phía sau xe còi 

báo động xin đường inh ỏi,… và nhiều hình ảnh khác đã làm nhói lòng những ai yêu cái 
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đẹp trong đời sống con người! Và, những tai nạn giao thông từ những cuộc đi “bão" mà 

người ta dùng chỉ những loại người bất hảo ưa trờ tốc độ một cách vô lí đã làm mất đi 

những công dân lương thiện đang tham gia giao thông. 

Bài mẫu 2: 

Trong những năm gần đây, có thể nhận thấy tình hình trật tự an toàn giao thông ở nước ta 

có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là trên lĩnh vực giao thông đường bộ. Tính chất tai 

nạn giao thông ngày càng nghiêm trọng hơn. Vậy là thế hệ tuổi trẻ, là thế hệ mai sau của 

đất nước, chúng ta phải làm thế nào để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông? 

   Tai nạn giao thông và những thiệt hại do tai nạn gây ra đang là nỗi lo và vấn đề bức xúc 

của toàn xã hội. Đó là thiệt hại về sinh mạng, thiệt hại về nhân lực, trí tuệ, gây tổn thương 

về tinh thần xã hội, về vật chất, tiền của và cả nỗi đau thể xác, tinh thần dai dẳng. Điều ấy 

đã và đang đặt ra cho toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ tuổi trẻ hơn bao giờ hết phải nêu cao 

nhận thức, tinh thần trách nhiệm để chung sức kiềm chế, đẩy lùi những nguy cơ trên. 

   Sự hiểu biết còn hạn chế về an toàn giao thông đường bộ và số người chết do tai nạn 

giao thông, sự hiểu biết còn hạn chế về quy định giao thông, về các hành vi lái xe an 

toàn. Môi trường giao thông không an toàn và cơ sở hạ tầng giao thông nghèo 

nàn. Những hành động nguy hiểm thường gặp của thanh niên như lạng lách, đua xe máy 

là nguồn gốc của nhiều tại nan giao thông. 

   Trong vòng 10 năm qua, số vụ tai nạn giao thông đã tăng gấp 4 lần. Theo điều tra chấn 

thương liên trường (VMIS), trong năm 2001 có 4.100 trẻ chết do tai nạn giao thông, 

tương đương với 11 trẻ chết 1 ngày. Tỷ lệ tử vong ở trẻ em trai gấp 2 lần tỷ lệ này ở trẻ 

em gái. Trong khi đó có 290.000 trẻ bị thương do tai nạn giao thông cũng trong 2001, 

tương đương với 794 trẻ/ngày. Tai nạn giao thông là nguyên nhân tử vong hàng đầu của 

trẻ em từ 15 tuổi trở lên. 

   Bà Isabelle Bardem, Trưởng phòng Phòng chống Tai nạn Thương tích Trẻ em của 

UNICEF nói "Tai nạn giao thông có ảnh hưởng nặng nề đối với trẻ Việt Nam. Không chỉ 

rất nhiều trẻ trực tiếp bị tai nạn giao thông gây tử vong hoặc thương tật nặng nề, còn có 

biết bao trẻ khác bị ảnh hưởng gián tiếp bởi cha, mẹ các em bị tai nạn giao thông cướp đi 

sinh mệnh hoặc tàn tật". Phần lớn trẻ 0-9 tuổi chết là người đi bộ. Đa số trẻ 10-14 tuổi 

chết khi đi xe đạp trong khi tất cả các ca tử vong ở đối tượng 15-19 tuổi là người đi xe 

máy. 

   Ở cấp quốc gia, vận động để giúp cho công chúng hiểu rõ hơn về luật giao thông và 

tăng cường nghiêm chỉnh chấp hành luật. 

   Thực hiện chương trình giáo dục phòng chống thương tích trong trường học giúp học 

sinh có kỹ năng về giao thông để phòng tránh tai nạn khi đi bộ, đi xe đạp hay xe máy. Tổ 
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chức các cuộc thi an toàn giao thông cho mọi người đặc biệt là thanh thiếu niên. Hỗ trợ 

người dân thực hiện các hoạt động thông tin truyền thông phù hợp với điều kiện địa 

phương. Huấn luyện cho các tuyên truyền viên đi đến từng hộ gia đình tuyên truyền về 

phòng chống tai nạn bao gồm cả các tai nan giao thông. Hỗ trợ các xã xây dựng sân chơi 

an toàn cho trẻ để trẻ có thể chơi an toàn xa đường giao thông. Tổ chức các cuộc hội thảo 

cho các cấp lãnh đạo xã về việc thi hành pháp luật bao gồm luật an toàn giao thông. 

   Để hạn chế tai nạn giao thông không phải còn là vấn đề đơn giản, mà đó đã và đang là 

vấn đề nóng cho toàn xã hội và đất nước. Vì vậy, với việc giảm thiểu tai nạn giao thông 

nói chung, nhà nước cần phải có một sộ biện pháp mạnh với những kẻ không ý thức, 

những kẻ cố tình gây nạn cho người khác, và đó chính là những kẻ phóng nhanh vượt ẩu 

làm mối đe dọa cho người tham gia giao thông. Còn đối với giao thông học đường nói 

riêng chấn chỉnh giao thông học đường, cần cả xã hội chung tay. Sự đồng thuận giữa gia 

đình, nhà trường và xã hội không chỉ được thể hiện bằng văn bản, giấy tờ, những lời hứa 

suông,… mà phải bằng hành động cụ thể. 

   Trách nhiệm của gia đình và nhà trường cũng cần phải xem xét khi không hoàn thành 

nhiệm vụ giáo dục các em. Nhà trường cần đa dạng hoá các sinh hoạt ngoại khoá của học 

sinh, sinh viên, trong đó có các hoạt động về tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông. 

Hàng năm, nếu điều kiện cho phép, các trường chủ động phối hợp với cơ quan chức năng 

tổ chức học luật và sát hạch cấp giấy phép lái xe tại trường đối với những học sinh đủ 

tuổi. Cần coi ý thức chấp hành pháp luật về giao thông như một trong những tiêu chí cơ 

bản để đánh giá ý thức rèn luyện đạo đức của học sinh, sinh viên: xếp loại đạo đức trung 

bình đối với học sinh, sinh viên vi phạm giao thông lần một và xếp loại yếu nếu vi phạm 

lần hai trong cùng một năm học. 

   Là một học sinh, mỗi chúng ta phải xem xét lại mình đã bao giờ vi phạm lỗi giao thông 

không, có bao giờ gây tai nạn giao thông không. Tất nhiên là có, không ai chưa bao giờ vi 

phạm lỗi giao thông dù đó chỉ là một lỗi nhỏ, nhưng qua mỗi lần như vậy chúng ta phải 

biết nhìn nhận và rút kinh nghiệm để lần sau không tái phạm và mỗi học sinh chúng ta 

phải tự giác làm đúng các nguyên tắc an toàn giao thông mà nhà trường và xã hội đã chỉ 

dẫn. Có như thế thì tuổi trẻ học đường đã góp một phần nào trong việc giảm thiểu tai nạn 

giao thông, một vấn nạn mà xã hội và đất nước đang tìm cách khắc phục. 
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