Đáp án thi Chung tay vì an toàn giao thông năm 2022 - tuần 3
1. Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an
toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 – 2025 đã quán triệt thực hiện nhiệm
vụ trọng tâm nào dưới đây?
A. Kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn đối với tổ chức, cá nhân xây dựng, thực thi
pháp luật, cung ứng hạ tầng, phương tiện, dịch vụ vận tải và tham gia giao thông.
B. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn
giao thông theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; đẩy mạnh tuyên
truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số.
C. Vận động, hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vào
chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp.
D. Tất cả các nội dung trên.
2. Khi lái xe trong khu đô thị và đông dân cư, trừ các khu vực có biển cấm sử dụng còi,
người lái xe được sử dụng còi đúng quy định vào khung giờ nào?
A. Từ 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng.
B. Từ 23 giờ đêm đến 5 giờ sáng.
C. Từ 5 giờ sáng đến 22 giờ đêm.
3. Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng hầm chui qua đường?

A.
B.
C.
D.

Biển 1.
Biển 2.
Cả hai biển.
Không biển nào.

4. Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

A. Xe con.
B. Xe tải.
C. Xe con, xe tải.
5. Theo Điều 9 Nghị định số 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ
xe cơ giới, thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm đối với xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe
gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao
thông đường bộ được quy định như thế nào?
A. Thời hạn bảo hiểm là 1 năm.
B. Thời hạn bảo hiểm là 3 năm.
C. Thời hạn bảo hiểm tối thiểu là 1 năm và tối đa là 3 năm.

