ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRÙNG KHÁNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1900 /UBND-VHTT

Trùng Khánh, ngày 10 tháng 11 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v 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:
- Các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 1411/STTTT-TTBCXB ngày 04 tháng 11 năm
2022 của Sở Thông tin và Truyền thông 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.
Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân trong việc chấp hành pháp
luật trật tự an toàn giao thông để phòng tránh tai nạn giao thông, nâng cao trách
nhiệm của lực lượng làm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thông qua
các hoạt động tưởng niệm cảnh báo cho người dân về thảm họa tai nạn giao
thông. Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh đề nghị các cơ quan, đơn vị, ban
ngành, đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện
một số nội dung như sau:
1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tuyên truyền mục đích ý
nghĩa của sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.
2. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến trên loa truyền thanh của
huyện, tuyên truyền trực quan, thông tin lưu động; phối hợp với các cơ quan báo
chí để 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.
- Tăng thời lượng thích hợp đăng tải, phát sóng nội dung tuyên truyền
Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông; treo băng
rôn, khẩu hiệu trên trục đường chính, trung tâm 02 thị trấn (thị trấn Trùng
Khánh, thị trấn Trà Lĩnh).
3. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn
Tổ chức các hoạt động cổ động trực quan (treo băng rôn, khẩu hiệu...) tại
các trung tâm, các tuyến phố chính, trụ sở cơ quan, đơn vị. Một số khẩu hiệu
tuyên truyền:
+ Tính mạng con người là trên hết.
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+ 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.
4. Thời gian thực hiện
Các hoạt động tuyên truyền thực hiện thường xuyên, liên tục từ nay đến
ngày 20/11/2022 tập trung tuyên truyền trong các ngày diễn ra các hoạt động
hưởng ứng. Báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin)
trước ngày 22/11/2022 để tổng hợp báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông đúng
thời gian quy định.
(Gửi kèm theo Kế hoạch số 91/KH-BATGT ngày 02 tháng 11 năm 2022
của Ban An toàn Giao thông tỉnh Cao Bằng).
Đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các
xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, VHTT.

Chu Thị Vinh

