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UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG 

 
Số:  302 /KH-BATGT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
     TP. Lạng Sơn, ngày  25  tháng 10 năm 2019 

 
 

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 2019 
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 133/KH-BATGT ngày 21/10/2019 của Ban an 

toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới 

tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông" năm 2019. Ban An toàn 

giao thông thành phố Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Thông qua hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tại nạn giao 

thông (TNGT) nhằm cảnh báo cho toàn xã hội về thảm họa tai nạn giao thông, 

các nguyên nhân và nguy cơ gây TNGT. 

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

luật trật tự an toàn giao thông và phòng tránh TNGT; nâng cao tinh thần trách 

nhiệm của các lực lượng làm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 

(TTATGT); góp phần thực hiện mục tiêu giảm TNGT năm 2019. 

 3. Kêu gọi sự giúp đỡ, chia sẻ từ cộng đồng về tổn thất, mất mát, khó 

khăn của các nạn nhân, gia đình nạn nhân TNGT. 

 4. Các hoạt động tổ chức thống nhất từ thành phố đến các phường, xã, 

đảm bảo thiết thực và hiệu quả; tạo được sự quan tâm, chú ý của dư luận. 

 II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

 Theo quy định của Chương trình “Thập kỷ hành động vì an toàn đường bộ 

giai đoạn 2011 - 2020”, ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai 

nạn giao thông của năm 2019 là ngày Chủ nhật 17 tháng 11. Các hoạt động 

hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao 

thông” năm 2019 được phát động và tổ chức trên phạm vi toàn thành phố với 

thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại” gồm các hoạt động chủ yếu 

sau:  

 1. Hoạt động truyền thông: 

 Tập trung tuyên truyền trên toàn thành phố từ nay đến hết ngày 19 

11/2019 thông qua các công cụ truyền thông 

 a) Công cụ tuyên truyền: 
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 - Sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng: phát thanh, truyền hình, 

báo viết, báo mạng tuyên truyền về sự kiện thông qua tin, bài, phóng sự, chuyên 

mục, clip, phim tài liệu... 

 - Tuyên truyền trực quan thông qua xây dựng các cụm cổ động, pano, áp 

phích, banner, tờ rơi, triển lãm ảnh, mít tinh, diễu hành... 

 - Tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại, các diễn đàn, các buổi nói chuyện 

về hậu quả do TNGT gây ra. 

 b) Nội dung tuyên truyền: 

 - Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa của sự kiện tưởng 

niệm nạn nhân tử vong do TNGT, những đau thương, mất mát do TNGT; những 

địa chỉ cần được giúp đỡ chia sẻ của xã hội. 

 - Cảnh báo các nguy cơ, nguyên nhân gây TNGT, cảnh báo những hậu 

quả nghiêm trọng của TNGT đối với toàn xã hội, từ đó nâng cao trách nhiệm, ý 

thức của người tham gia giao thông, phòng tránh TNGT. 

 - Tuyên truyền các thông điệp về An toàn giao thông từ đó nâng cao ý 

thức chấp hành pháp luật ATGT. 

 - Tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGT, văn hóa giao thông. 

 c) Khẩu hiệu tuyên truyền: 

 + Khẩu hiệu chính: 

 - “Tính mạng con người là trên hết”; 

-  “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”; 

 + Khẩu hiệu hành động cho người tham gia giao thông: 

           - “Đã uống rượu, bia không lái xe”; 

  - “Không phóng nhanh, vượt ẩu”; 

           - “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”; 

           - “Đi đúng phần đường, làn đường”; 

 2. Thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông: 

 - Các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, 

các nhà hảo tâm tổ chức các đoàn hỏi thăm, động viên và có tinh thần giúp đỡ 

các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông (đặc biệt các gia đình nạn nhân tử vong 

do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn). 

- Yêu cầu:  

+ Ban An toàn giao thông các phường, xã lập danh sách, lựa chọn gia 

đình nạn nhân tử vong, nạn nhân TNGT là các gia đình chính sách, gia đình neo 

đơn, nạn nhân và gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do khách 

quan bị TNGT, tổ chức các đoàn thăm hỏi và có hình thức hỗ trợ phù hợp. 

+ Ban An toàn giao thông các phường, xã lập danh sách gia đình nạn nhân 

tử vong, nạn nhân TNGT (mỗi đơn vị 02 gia đình, nạn nhân TNGT) trên địa bàn 

quản lý; xem xét lựa chọn các hộ gia đình vừa qua Ban ATGT các phường, xã 
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đã rà soát theo Công văn số 2345/BATGT ngày 25/9/2019 của Ban ATGT thành 

phố; các gia đình hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính 

sách, người có công với cách mạng; gửi về Ban An toàn giao thông thành phố  

trước ngày 31/10/2019, để tổng hợp báo cáo Ban ATGT tỉnh;  

 + Ban An toàn giao thông thành phố dự kiến đi thăm hỏi thời gian thực 

hiện trong tháng 11/2019. 

 Địa điểm: Tại các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông. 

 Chương trình thăm hỏi: sẽ có kế hoạch, chi tiết sau. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban An toàn giao thông thành phố: Cung cấp tờ rơi, Poster tuyên 

truyền cho các đơn vị thành viên (khi nhận được từ Ban ATGT tỉnh). 

 Dự kiến trong tháng 11/2018, Ban An toàn giao thông thành phố tổ chức 

thăm hỏi một số nạn nhân, gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố. 

 - Địa điểm: Tại các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông. 

 - Chương trình thăm hỏi: Sẽ có kế hoạch, chương trình chi tiết sau. 

2. Phòng Văn hoá - Thông tin; Trung tâm văn hóa thể thao thành phố: 

Phối hợp với Báo Lạng Sơn và Đài phát thanh - truyền hình tỉnh, xây dựng kế 

hoạch tuyên truyền phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng 

hưởng ứng tham gia các hoạt động sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai 

nạn giao thông. 

Trung tâm văn hóa thể thao thành phố: Treo các băng rôn khẩu hiệu phục 

vụ tuyên truyền: 

- “Tính mạng con người là trên hết”; 

-  “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”; 

- “Đã uống rượu, bia không lái xe”; 

 - “Không phóng nhanh, vượt ẩu”; 

         - “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”; 

         - “Đi đúng phần đường, làn đường”; 

3. Phòng Quản lý đô thị: 

- Tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình giao thông, rà 

soát, bổ sung biển báo hiệu đường bộ, sơn kẻ vạch đường, bảo đảm an toàn giao 

thông. 

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện Kế hoạch hoạt động hưởng ứng 

“Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 

2019. 

- Tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động hưởng ứng “Ngày thế 

giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2019 tham 
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mưu cho Ban ATGT thành phố báo cáo UBND tỉnh, Ban an toàn giao thông tỉnh 

Lạng Sơn theo quy định. 

4. Công an thành phố: Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Phòng 

cảnh sát giao thông công an tỉnh, Thanh tra giao thông tỉnh tăng cường công tác 

kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đảm bảo lực 

lượng thường trực, giải quyết kịp thời các vi phạm về trật tự ATGT, các vụ 

TNGT xảy ra trên địa bàn thành phố. Hưởng ứng tháng cao điểm tưởng niệm 

nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. 

5. Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố: Chỉ đạo các trường tiểu học, 

trung học cơ sở trên địa bàn thành phố, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, các 

diễn đàn trong các nhà trường về nguy cơ và hậu quả do TNGT gây nên và biện 

pháp phòng tránh; dành 1 phút tưởng niệm và đọc thông điệp tưởng niệm nạn 

nhân tử vong do TNGT vào Lễ trào cờ sáng thứ 2 ngày 11/11/2019; phát thông 

điệp ATGT trên hệ thống loa phát thanh của trường vào đầu giờ và giờ tan học 

trong một tuần từ ngày 11 - 16/11/2019. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội 

Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên thành phố tổ 

chức và chỉ đạo cơ sở phối hợp với Ban ATGT các phường, xã tổ chức các diễn 

đàn, các buổi đối thoại về "Ngăn chặn thảm họa TNGT - Hãy hành động ngay"; 

tổ chức các đoàn thăm hỏi, có hình thức hỗ trợ các nạn nhân, gia đình nạn nhân 

TNGT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.  

7. Các phòng, Ban, đơn vị, thành viên Ban ATGT thành phố tổ chức thăm 

hỏi động viên các gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông ở cơ quan, 

đơn vị mình (nếu có).    

8. Ban An toàn giao thông các phường, xã: 

- Căn cứ kế hoạch này, Ban ATGT các phường, xã xây dựng kế hoạch tổ 

chức các hoạt động tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT tại địa bàn mình 

quản lý. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến đông đảo quần chúng, nhân 

dân về hoạt động sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT tháng 

(10,11/2019); rà soát lên danh sách lựa chọn các nạn nhân, gia đình nạm nhân 

TNGT là các gia đình chính sách, gia đình neo đơn và gia đình có hoàn cảnh 

khó khăn do khách quan bị TNGT trên địa bàn quản lý, tổ chức các đoàn thăm 

hỏi và có hình thức hỗ trợ phù hợp. 

- Ban An toàn giao thông các phường, xã lập danh sách gia đình nạn nhân 

tử vong, nạn nhân TNGT (mỗi đơn vị 02 gia đình, nạn nhân TNGT có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn, ưu tiên gia đình chính sách, người có công với cách 

mạng) gửi về Ban An toàn giao thông thành phố (qua phòng Quản lý đô thị) 

trước ngày 31/10/2019, để Ban ATGT thành phố lựa chọn thăm hỏi. 
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 * Chú ý: Đơn vị nào không có nạn nhân, gia đình nạn nhân tử vong do 

TNGT thì tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại, các diễn đàn, các buổi nói chuyện 

về hậu quả do TNGT gây ra trên địa bàn quản lý. 

 Căn cứ Kế hoạch này Ban ATGT các phường, xã, các thành viên Ban An 

toàn giao thông thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân tử 

vong do tai nạn giao thông trên địa bàn quản lý để triển khai, thực hiện và báo 

cáo kết quả về Ban ATGT thành phố qua Phòng Quản lý đô thị trước ngày 

21/11/2019 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh theo quy định.  
 

Nơi nhận:                                                                                                                                    
- UBND tỉnh (b/c); 
- Ban ATGT tỉnh;  
- CT, PCT UBND TP; 
- Các phòng, ban, đơn vị thành phố; 
- Trang TTĐT TP; 
- Các thành viên Ban ATGT thành phố; 
- Lưu: VT.                                                                                     

 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 
 
 

Lê Tuấn Minh 
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