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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 ” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021  
__________________________  

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBATGTQG ngày 04/11/2020 của Ủy ban 

An toàn giao thông Quốc gia về tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới 

tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” tại Việt Nam năm 2021, 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày 

thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” trên địa bàn tỉnh 

năm 2021 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

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

thông (TNGT) nhằm cảnh báo cho toàn xã hội về thảm họa, các nguyên nhân và 

nguy cơ gây TNGT trên địa bàn tỉnh nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. 

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

trật tự an toàn giao thông (TTATGT), phòng tránh TNGT; góp phần phấn đấu thực 

hiện mục tiêu giảm TNGT năm 2021. 

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

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

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Hoạt động truyền thông 

Tập trung tuyên truyền trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 14/11/2021 - 28/11/2021 

thông qua các ấn phẩm truyền thông. 

a) Hình thức tuyên truyền: 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, pano, áp phích, tờ rơi. 

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 và sự chia sẻ của xã hội. 

- Cảnh báo các hậu quả nghiêm trọng do TNGT gây ra, các nguy cơ, nguyên 

nhân gây tai nạn giao thông; các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông;  

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGT, văn hóa giao thông. 
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c) Thông điệp, khẩu hiệu tuyên truyền: 

+ Bảo vệ sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông; 

+ Đã uống rượu, bia không lái xe; 

+ Không phóng nhanh, vượt ẩu; 

+ Chung tay bảo đảm TTATGT và phòng, chống dịch Covid-19; 

+ Không sử dụng điện thoại khi lái xe; 

+ Đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang khi đi mô tô, xe máy; 

+ Trật tự, xếp hàng, giữ khoảng cách an toàn; 

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

2. Thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân TNGT 

- Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với các địa phương tổ 

chức các đoàn đi thăm hỏi, động viên và có hình thức giúp đỡ phù hợp đối với các 

gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT (đặc biệt các gia đình nạn nhân tử vong do 

TNGT có hoàn cảnh khó khăn), đồng thời đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 

theo quy định. 

- Yêu cầu: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lập danh sách nạn nhân, 

gia đình nạn nhân tử vong do TNGT năm 2021 có hoàn cảnh khó khăn, ưu tiên gia 

đình chính sách, người có công với cách mạng gửi về Ban An toàn giao thông tỉnh 

để tổng hợp, tổ chức đi thăm hỏi. 

- Thời gian tổ chức đoàn đi thăm hỏi: Trong tháng 11 năm 2021. 

- Địa điểm: Tại các gia đình nạn nhân TNGT. 

III. TIẾN ĐỘ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh 

- Phối hợp các sở, ngành, đoàn thể triển khai công tác tuyên truyền về hoạt 

động sự kiện tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT với các hình thức, nội 

dung phù hợp (trong tháng 11/2021).  

- Tổng hợp danh sách, tổ chức thăm hỏi gia đình có nạn nhân tử vong do 

TNGT có hoàn cảnh khó khăn, ưu tiên gia đình chính sách, người có công cách 

mạng là nạn nhân TNGT. 

- Chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu thành lập các 

đoàn, tổ chức đi thăm hỏi các gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT theo danh 

sách lựa chọn; báo cáo kết quả về Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ủy ban 

nhân dân tỉnh trước ngày 30/11/2021.  

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận: Tăng cường mở 

chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động của sự kiện tưởng niệm nạn 

nhân tử vong do TNGT, giới thiệu và tuyên truyền hậu quả TNGT gây ra cho các 

nạn nhân, gia đình nạn nhân tử vong và cho xã hội. 
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3. Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng, Công an các huyện, thành 

phố tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm đảm bảo TTATGT trong tháng 

cao điểm tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường, các đơn vị trực thuộc, các 

phòng Giáo dục, đào tạo các huyện, thành phố hướng dẫn, triển khai phát thông điệp 

ATGT trên hệ thống phát thanh của trường vào đầu giờ và giờ tan học trong một 

tuần, từ ngày 15-22/11/2021 (đối với các trường đã cho học sinh, sinh viên học tập 

trung tại trường). 

5. Sở Tài chính tham gia các hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do 

TNGT; thẩm định và cấp kinh phí chi cho các hoạt động tưởng niệm các nạn nhân 

tử vong do TNGT năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông 

dân, Hội phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên: Tham gia tổ chức các đoàn thăm hỏi, 

hỗ trợ các gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT có hoàn cảnh khó khăn. Phối 

hợp Ủy ban nhân dân các cấp thường xuyên thăm hỏi, động viên tinh thần, tạo điều 

kiện cho các gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT ổn định kinh tế, đời sống theo 

các chính sách, chế độ của địa phương. 

7. Các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể tuyên truyền, phổ biến cho tất cả 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về nguy cơ, 

hậu quả TNGT và biện pháp phòng tránh TNGT. 

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

- Chỉ đạo phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh địa phương tăng 

cường tuyên truyền các hoạt động của sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do 

TNGT; tuyên truyền hậu quả TNGT gây ra cho các gia đình có nạn nhân tử vong 

và cho xã hội được biết (trong tháng 11/2021). 

- Chỉ đạo Ban An toàn giao thông huyện, thành phố hướng dẫn Ủy ban nhân 

dân các xã, phường, thị trấn lập danh sách các nạn nhân, gia đình nạn nhân tử vong 

do TNGT xảy ra trên địa bàn tỉnh trong năm 2021; đối tượng là gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn, ưu tiên gia đình chính sách, người có công với cách mạng thuộc địa 

bàn quản lý; tổng hợp gửi về Ban An toàn giao thông tỉnh trước ngày 15/11/2021. 

- Xây dựng kế hoạch, phối hợp với đoàn thể cùng cấp tổ chức thăm hỏi các 

gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương; tạo 

điều kiện về chế độ, chính sách cho các gia đình nạn nhân bị TNGT khắc phục khó 

khăn, ổn định cuộc sống. 

IV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương 

thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực an toàn giao thông. 

2. Các khoản hỗ trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước 

cho hoạt động đảm bảo TTATGT và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. 
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Yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện 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 2021 trên địa bàn tỉnh./.   

 

 

 

 

 

       

 

 

Nơi nhận:    KT. CHỦ TỊCH 
- Ủy ban ATGT Quốc gia; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Các đoàn thể cấp tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Ban ATGT tỉnh; 

- UBND và Ban ATGT các huyện, TP; 

- Đài PT-TH tỉnh; Báo Ninh Thuận; 

- VPUB; LĐ; NC-TH; 

- Lưu: VT, KTTH. Nam 

           PHÓ CHỦ TỊCH     

 

 

 

 

 

 

           Phan Tấn Cảnh 

  


		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-09T19:40:33+0700
	HÀ NỘI
	Phan Tấn Cảnh<tancanh@ninhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-11-10T10:10:39+0700


		2021-11-10T10:11:00+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2021-11-10T10:11:50+0700




