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V/v thông tin tuyên truyền các hoạt 

động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng 

niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn 

giao thông” năm 2022 
 

  
 Kính gửi:  

   - Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố; 

   - Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố; 

   - Ủy ban nhân dân các phường, xã. 

(Sau đây gọi tắt là các đơn vị) 

 

Thực hiện Công văn số 1411/STTTT-TTBCXB ngày 04 tháng 11 năm 2022 

của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng về việc tuyên truyền các hoạt 

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

thông” năm 2022. 

Để thông tin tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng 

niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2022 theo nội dung hướng 

dẫn, chỉ đạo của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng. Ủy ban nhân dân 

Thành phố yêu cầu các đơn vị trên thực hiện một số nội dung sau: 

1. Nội dung, thời gian thông tin tuyên truyền 

1.1. Nội dung: Theo kế hoạch số 91/KH-BATGT ngày 02/11/2022 của Ban 

an toàn giao thông tỉnh Cao Bằng gửi kèm công văn này, cụ thể: 

- 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 được 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 của cơ quan, tổ chức và 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, những cử chỉ, hành động đáng tuyên dương của người tham gia giao thông. 

1.2. Thời gian thực hiện 

Các hoạt động thông tin tuyên truyền thực hiện thường xuyên, liên tục (từ 

nay đến 20/11/2022) tập trung tuyên truyền trong các ngày diễn ra các hoạt động 

hưởng ứng.  
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2. Nhiệm vụ của các đơn vị 

2.1. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố 

Căn cứ điều kiện thực tế, tổ chức thực hiện thông tin tuyên truyền trực quan, 

thông tin lưu động, xây dựng các cụm cổ động, pano,… Một số khẩu hiệu tuyên 

truyền như: 

- Tính mạng con người là trên hết;  

- Đã uống rượu bia, không lái xe; 

- Không phóng nhanh, vượt ẩu;  

- Tuân thủ quy định về tốc độ;  

- Không sử dụng điện thoại khi lái xe;  

- Đội mũ bảo hiểm, đạt chuẩn khi đi trên xe mô tô, xe máy, xe máy điện, xe 

đạp điện;  

- Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô;  

- Không sử dụng điện thoại khi lái xe;  

- Đi đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn.  

Thường xuyên tuyên truyền phổ biến trên hệ thống truyền thanh của Thành 

phố về pháp luật trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông, phối hợp với Ban 

biên tập đăng tải tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử Thành phố; phối hợp với 

các cơ quan báo chí của tỉnh đưa tin, phản ánh về các hoạt động hưởng ứng Ngày 

thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại địa phương. 

2.2. UBND các phường, xã 

- Tổ chức thông tin tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở (đối 

với các phường, xã có Đài truyền thanh: Sông Bằng, Hưng Đạo, Vĩnh Quang, Chu 

Trinh), trên Trang thông tin điện tử phường, xã. 

- Tùy theo tình hình điều kiện thực tế lồng ghép thông tin tuyên truyền qua 

các hội nghị, cuộc họp, thông báo trên bảng tin công cộng tại các khu dân cư, nơi 

tập trung đông người... 

2.3. Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố: Đôn đốc các đơn vị triển 

khai thực hiện, tổng hợp báo cáo khi có yêu cầu. 

Yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- VP HĐND&UBND TP; 

- Trang thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Vũ Văn Đệ 
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