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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các 

nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2020 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 158/KH-BATGT ngày 21/10/2020 của Ban ATGT 

tỉnh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn 

nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2020; Ban An toàn giao thông huyện 

xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trên địa bàn huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Thông qua hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao 

thông nhằm cảnh báo cho toàn xã hội về thảm họa tai nạn giao thông, các 

nguyên nhân và nguy cơ tai nạn giao thông. 

2. Nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân trong việc chấp hành pháp 

luật ATGT, phòng tránh tai nạn giao thông; nâng cao tinh thần trách nhiệm của 

lực lượng làm công tác đảm bảo trật tự ATGT. 

3. Kêu gọi sự giúp đỡ, động viên, chia sẻ từ cộng đồng về những tổn thất, 

mất mát, khó khăn của các nạn nhận, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông. 

4. Các hoạt động được tổ chức thống nhất từ các phòng, ban, ngành, các tổ 

chức chính trị xã hội đến các xã, thị trấn, bảo đảm thiết thực và hiệu quả. 

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

Theo Chương trình hành động Liên hợp quốc và hướng dẫn của Ban 

ATGT tỉnh, Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao 

thông năm 2020 là ngày Chủ nhật 15 tháng 11; với thông điệp“Tưởng nhớ 

người đi - Vì người ở lại”, gồm các hoạt động chủ yếu sau: 

1. Hoạt động tuyên truyền 

a. Thời gian tuyên truyền: Tập trung tuyên truyền trong toàn tỉnh từ ngày 

26/10/2020 đến 15/11/2020. 

b. Hình thức tuyên truyền 

- Sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng (như: phát thanh, truyền 

hình ...) tuyên truyền về sự kiện thông qua tin, bài, phóng sự, chuyên mục, clip, 

phim tài liệu… 

- Tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại các buổi nói chuyện về nguyên 

nhân, hậu quả và các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông. 

- Tuyên truyền trực quan thông qua bằng các băng rôn, áp phích, cờ 

phướn, tờ rơi, mít tinh,  

c. Nội dung tuyên truyền 
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- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa của sự kiện tưởng 

niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, những đau thương, mất mát do tai 

nạn giao thông; những địa chỉ cần giúp đỡ và sự chia sẻ của xã hội. 

- Cảnh báo các hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông, các nguy cơ, 

nguyên nhân gây tai nạn mô tô, xe máy, các biện pháp phòng tránh tai nạn mô tô  

xe máy, từ đó nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của người tham 

gia giao thông. 

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự an toàn giao thông, văn hóa 

giao thông. 

d. Thông điệp, khẩu hiệu tuyên truyền. 

- Tính mạng con người là trên hết; 

- Đã uống rượu, bia không lái xe; 

- Không phóng nhanh, vượt ẩu; 

- Không sử dụng điện thoại khi lái xe; 

- Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy; 

- Đi đúng phần đường, làn đường. 

2. Hoạt động thăm hỏi, động viên các nạn nhân, gia đình nạn nhân tai 

nạn giao thông. 

2.1. Tổ chức thăm hỏi cấp huyện 

Ban ATGT huyện tổ chức đoàn thăm hỏi cấp huyện, động viên từ 2 đến 3 

trường hợp nạn nhân, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do tai 

nạn giao thông tại 2/10 xã, thị trấn; UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát, lựa 

chọn mỗi địa phương 01 đến 02 trường hợp gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn do tai nạn giao thông trên địa bàn (ưu tiên gia đình chính sách, người có 

công với cách mạng); gửi về Văn phòng Ban ATGT huyện trước ngày 

28/10/2020 (danh sách thông tin nạn nhân và gia đình nạn nhân theo mẫu đính 

kèm). Thời gian tổ chức dự kiến từ ngày 01/11/2020 đến trước ngày 13/11/2020. 

(Có thông báo cụ thể thành phần và lịch trình chi tiết sau). 

2.2. Tổ chức thăm hỏi cấp xã: Yêu cầu UBND các xã, thị trấn có hoạt 

động thăm hỏi, động viên, chia sẻ hỗ trợ các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị tai 

nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương; mỗi địa phương lựa chọn 

và tổ chức thăm hỏi ít nhất 01 trường hợp gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. 

Thời gian tổ chức: từ ngày 01/11/2020 đến trước ngày 13/11/2020. 

2.3 Đối với các cơ quan, đơn vị, các trường học. 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Liên đoàn Lao động 

huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Huyện đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội 

Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội chữ thập đỏ; các phòng, ban, ngành cấp 

huyện, các trường học rà soát, tổng hợp và tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên đối 

với các nạn nhân, gia đình các nạn nhân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó 

khăn thuộc cơ quan, đơn vị, ngành mình. Thời gian tổ chức từ ngày 01/11/2020 

đến trước ngày 13/11/2020. 

3. Tổ chức Lễ tưởng niệm. 
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a. Lễ tưởng niêm cấp huyện: Căn cứ tình hình diễn biến của dịch Covid-

19, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 

19 huyện và hướng dẫn của ngành Y tế về phòng chống dịch bệnh; Huyện đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban ATGT huyện và các đơn vị liên 

quan tổ chức “Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 

2020” và kết hợp trao quà hỗ trợ cho các nạn nhân, gia đình nạn nhân tử vong do 

tai nạn giao thông. Dự kiến tổ chức vào ngày 15/11/2020. 

b. Lễ tưởng niệm trong trường học: Tất cả các trường từ Tiểu học, Trung 

học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn huyện dành 01 phút tưởng niệm và 

đọc thông điệp về tưởng niệm nạn nhân tử vong vì TNGT vào Giờ chào cờ sáng 

Thứ hai ngày 09 tháng 11 năm 2020, khuyến khích các trường kết hợp tổ chức 

Lễ tưởng niệm và trao quà hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn do 

tai nạn giao thông gây ra. 

III. KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện được trích trong ngân sách đảm bảo trật tự ATGT cấp 

tỉnh, cấp huyện và trích từ các nguồn huy động khác của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương, tổ chức, cá nhân. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ vào kế hoạch này, các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, 

UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

“Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” tại địa 

phương, đơn vị mình. Tập trung thực hiện một số nội dung cụ thể sau: 

1. UBND các xã, thị trấn. 

- Tập trung tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, treo băng rôn 

khẩu hiệu, pa nô, áp phích thông điệp tuyên truyền  trên các trục đường chính đi 

qua địa bàn thị xã, thị trấn, thôn, xóm. 

+ UBND thị trấn Vũ Quang tổ chức treo pa nô, áp phích, cờ phướn, băng 

rôn để tuyên truyền các khẩu hiệu, thông điệp về ATGT (nội dung tại điểm d, 

mục 1, phần II của Kế hoạch) trên tất cả các trục đường chính nội thị. Thời gian 

tổ chức treo tuyên truyền từ ngày 26/10/2020 đến 20/11/2020. 

- Thống kê, rà soát, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân, gia 

đình nạn nhân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, mỗi 

địa phương tổ chức thăm hỏi ít nhất 01 trường hợp (yêu cầu tất cả các địa phương 

phải có hoạt động thăm hỏi).  

- Mỗi xã, thị trấn lựa chọn, đề xuất tối đa 02 trường hợp nạn nhân, gia 

đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn gửi về Ban ATGT 

huyện trước ngày 28/10/2020 để tham mưu tổ chức Đoàn thăm hỏi cấp huyện. 

(Lưu ý: các trường hợp không trùng lặp với trường hợp của địa phương đã thăm 

hỏi thời gian trước đây và các trường hợp địa phương đã tổ chức thăm hỏi; ưu 

tiên lựa chọn các trường hợp bị TNGT trong năm 2018, năm 2019 và năm 

2020). 

-  Cử thành viên Ban ATGT cấp xã tham dự lễ tưởng niệm tại các trường 

học trên địa bàn. 



4 

 

 

2. Huyện đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

- Chủ trì phối hợp với Ban ATGT huyện và các đơn vị liên quan xây dựng 

nội dung, kịch bản chương trình, phát giấy mời đại biểu tham dự và chuẩn bị các 

điều kiện liên quan tổ chức Lễ tưởng niệm “các nạn nhân tử vong do tai nạn giao 

thông” cấp huyện năm 2020; tổ chức rà soát, lập danh sách các trường hợp nạn 

nhân, gia đình nạn nhân gặp hoàn cảnh khó khăn để kết hợp trao quà hỗ trợ tại 

Lễ tưởng niệm (danh sách ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ; thời gian 

xẩy ra tai nạn, nguyên nhân tai nạn và hoàn cảnh hiện tại). Căn cứ tình hình diễn 

biến dịch bệnh Covid 19 để quyết định tổ chức với quy mô, hình thức phù hợp, 

đảm bảo hiệu quả trong công tác tuyên truyền cũng như phòng chống dịch bệnh 

Covid19.  

- Chỉ đạo các cấp Đoàn cơ sở tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho đoàn 

viên thanh niên, học sinh ý thức được những nguyên nhân và hậu quả do tai nạn 

giao thông gây ra đối với gia đình, xã hội; thông qua việc tổ chức các buổi tọa 

đàm, đối thoại, Lễ tưởng niệm… 

3. Đề nghị các phòng, ban, ngành cấp huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể: 

- Treo các băng rôn, phát thông điệp, đăng tải khẩu hiệu tuyên truyền về 

ATGT lên các bảng thông tin điện tử, màn hình Led trước cổng của trụ sở cơ 

quan, đơn vị. Tổ chức tuyên truyền đến tận các cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên, 

hội viên, học sinh về nguyên nhân, hậu quả tai nạn giao thông thông qua các 

buổi sinh hoạt cơ quan, buổi tập huấn… Dành 01 phút tưởng niệm các nạn nhân 

tử vong do tai nạn giao thông vào Lễ chào cờ đầu tháng 11/2020. 

- Tổ chức thăm hỏi và có hình thức hỗ trợ các nạn nhân, gia đình nạn nhân 

là cán bộ, hội viên đơn vị mình bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

- Chỉ đạo tất cả các trường Tiểu học, Trung học cơ sở dành 01 phút tưởng 

niệm và đọc thông điệp về tưởng niệm nạn nhân tử vong vì TNGT vào Giờ chào 

cờ sáng Thứ Hai ngày 9 tháng 11 năm 2020; phát thông điệp an toàn giao thông 

trên hệ thống loa phát thanh của trường vào đầu giờ và giờ tan học trong tuần từ 

ngày 9/11/2020 đến ngày 14/11/2020 (thông điệp tưởng niệm sẽ được Ban 

ATGT tỉnh và Sở Giáo dục đào tạo cung cấp sau). 

5. Phòng Y tế: Chỉ đạo Bệnh viện, các cơ sở y tế rà soát, có hình thức hỗ 

trợ đối với các bệnh nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn đang điều 

trị tại các bệnh viện và các cơ sở Y tế. 

6. Phòng Văn hóa – Thông tin: Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa – Truyền 

thông, các trạm truyền thanh cơ sở tăng cường thời lượng tuyên truyền pháp luật 

ATGT, đăng tải phát sóng các hoàn cảnh khó khăn do tai nạn giao thông để 

cộng đồng chia sẻ; phát thông điệp tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao 

thông năm 2020 trên hệ thống truyền thanh cơ sở. 

7. Trung tâm Văn hóa – Truyền thông: Tăng cường đăng tải các tin bài, 

chuyên mục, phóng sự… phản ánh các hoạt động tổ chức hưởng ứng “Ngày thế 

giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2020; tuyên 
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truyền về nguyên nhân và cảnh báo đến toàn xã hội về hậu quả do tai nạn giao 

thông đối với mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Thông qua các bài báo, kêu 

gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và toàn xã hội đối với các gia đình nạn nhân 

tai nạn giao thông gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

8. Hội Chữ thập đỏ huyện: 

- Phối hợp Ban ATGT cấp huyện, cấp xã trong việc hỗ trợ các nạn nhân, 

gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn do TNGT. 

- Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện kêu gọi từ cộng 

đồng, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm … để hỗ trợ, chia sẻ, động viên các 

nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn. 

9. Ban ATGT huyện: 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn lập danh sách gia đình các nạn nhân 

gặp hoàn cảnh khó khăn do TNGT để lãnh đạo Ban ATGT huyện tổ chức đoàn 

thăm hỏi. 

- Phối hợp Huyện đoàn tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai 

nạn giao thông 2020. 

- Tham mưu, chuẩn bị kinh phí thực hiện. 

- Liên hệ, nhận nội dung thông điệp tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai 

nạn giao thông năm 2020 từ Ủy ban ATGT Quốc gia để chuyển các cơ quan, 

đơn vị, địa phương. 

- Theo dõi, kiểm tra đôn đốc các địa phương, ban, ngành, tổ chức đoàn thể 

thực hiện kế hoạch này. 

10. Chế độ báo cáo 

UBND các xã, thị trấn; các phòng, ban ngành đoàn thể cấp huyện báo cáo 

kết quả hoạt động về tuyên truyền, tổ chức thăm hỏi, tổ chức lễ tưởng niệm, gửi 

về Ban ATGT huyện trước ngày 18/11/2020./. 

Nơi nhận: 

- Ban ATGT tỉnh; (b/c) 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; (b/c) 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c); 

- Các phòng, ban ngành, đoàn thể, Hội cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các trường học trên địa bàn huyện; 

- Các thành viên Ban ATGT huyện; 

- Ban ATGT huyện; 

- Lưu: VT, UBND. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

Bùi Khắc Bằng 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
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