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KE HO1LCH
To chuc các hoit dng hir&ng u'ng "Ngày th gió'i tu'o'ng nim các ntn nhân
tu' vong do tai nin giao thông" nàm 2021 trên da bàn huyn Dakrông
Thirc hin Kê hoach so 280/KH-BATGT ngày 08/11/2021 cüa Ban ATGT
tinh ye vic To chüc các hoat dng hu&ng üng "Ngày the giOi tuàng nim các
nan nhân tü vong do tai nan giao thông" trên dja bàn tinh näm 2021. UBND
huyn Dakrông xây dmg ke hoach to chüc trên dja bàn huyn thu sau:
I. Mtic dIch, yêu cu
1. Myc dIch
- Thông qua hoat dng tu&ng nim các nan than tü vong do tai nan giao
thông (TNGT) thäm cành báo cho toàn xä hi ye thãm hça tai nan giao thông,
các nguyen nhân và nguy c gay ra TNGT trên dja bàn.
- Nâng cao nhn thirc, thüc cüa toàn dan trong vic chp hành pháp 1ut
ye an toàn khi tham gia giao thông; nâng cao tinh than trách thim cüa các lirc
lucing lam cOng tác bào dam trt tir an toàn giao thông; gop phân thirc hin miic
tiêu giâm TNGT näm 202 lvà ththig näm tiêp theo trên cà 3 tiêu chI ye so vit, so
nguii chêt và so ngithi b thixang.
- Kêu gçi sr giiip dO, chia sé tir cong dng v tn tht, mat mat, khó khän
cüa các nan than.
2. Yêu cu: Hoat dng t chc dam bào thi& thirc và hiu qua, tao duc
sir quan tam, chü cüa du 1un.
II. Ni dung các hoit dng
1. Hott dng tuyên truyn:
a) N3i dung tuyên truyn:
- Tuyên truyn, ph bin rng räi miic dIch, nghTa cüa sij kin tuOng
nim nan nhân t1r vong do TNGT, nhüng dau thung, mat mat do TNGT; thüng
dja chi can ducic giüp dO chia sé cüa xã hi.
- Cành báo các nguy ccy, nguyen than gay TNGT, cành báo nhOng hu
qua nghiêm trçng cüa TNGT dOi vi toàn xã hi, ttr do nâng cao trách thim,
thirc cüa nguii tham gia giao thong, phông tránh TNGT.
- Tuyên truyn các thông dip v An toàn giao thông (ATGT) tix do nâng
cao thüc chap bath pháp 1u.t ATGT.
- Tuyên truyn, pM bin pháp 1utt trt tir ATGT, van hóa giao thông.
b) Thông dip, khiu hiu tuyên truyn:
- Bào ye süc khOe, tInh mng cüa nguOi tham gia giao thông;
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- Dã ung mçu, bia không lái Xe;
- Không phóng nhanh, vuçit u;
- Chung tay bâo dam trt t1r, an toàn giao thông và phông, chng djch
beth Covid-19;
- Thrc hin "Van hóa giao thông" chào müng 25 näm thành 1p huyn;
- Không sfr dung din thoti khi lái Xe;
- Di mu bão him khi di mô to, xe may;
- Trt tir, xêp hang, giU khoãng cách an toàn;
- Di dung phn dung, lan &rng.
c) Cong ci tuyên truyn.
- Si:r diing các phuang tin thông tin dai chüng: Phát thanh, truyn hInh,
tuyên truyên ye sr kin thông qua tin, bài, phóng sir, chuyên mvc, clip, phim tài
lieu...
- Tuyên truyên trrc quan thông qua xây dirng các ciim cô dng, pano, áp
phIch, t rGi...
d) Thôi gian tuyên truyn: Ttp trung tuyên truyn trên toàn huyn ti'r
ngày 15/11 —30/11/2021.
2. Thãm hôi, dng viên các gia dlnh nn nhân tai nn giao thông
Các cc quan, ban, ngành, các t chirc chInh trj xã hi, UBND các xä, thj
trn, các doanh nghip, các nhà hâo tam to chüc thäm hOi, dng viên và có hInh
thüc giüp di phü hqp các gia dinh nan nhân tai nan giao thông (dc bit các gia
dInh nan nhân tü vong do tai nan giao thông có hoàn cành khó khän).
Th?ii gian: Tüngày 15/11-28/11/2021.
III. To chu'c thirc hiên
1. Phông Kinh t và Ha tng huyn: Chü trI, phi hqp vói Cong an
huyn tham mru UBND huyn 1p danh sách (06 trithng hyp gi:ri Ban ATGT
tinh) và to chüc thäm hOi các nan nhan, gia dInh nan nhân bj TNGT có hoàn
cânh d.c bit khó khän trén dja bàn huyn (05 tris&ng hqp). Tong hqp, báo cáo
kêt qua thirc hin theo quy djnh.
2. Phông Giáo diic và Dào tio: Chi dao các tnthng h9c trên toàn huyn
to chüc các hoat dng tuyên truyên ye nguy cci và hu qua do TNGT gay nên và
bin pháp phông tránh. Dành 01 phüt tithng nim các nan nhân tü vong vi
TNGT vào Lê chào c sang thu Hai ngày 15/11/2021 ('dôi vái các truô'ng trén
dja bàn cho hQc sinh hQc tp trung tgi trwô'ng và phái dam báo tuân thi nghiêm
các yeu cáu ye phông, chông d/ch bnh Covid-19 theo quy d/nh cza Sá Y tê);
Phát thông dip ATGT tren h thông phát thanh cüa trumg vào dâu giô h9c và
và gi tan hçc tü ngày 15/11 — 30/11/2021.
3. Cong an huyn: Chi dao hrc hxqng cãnh sat giao thông tang clxng
cong tác tuân tra, hem soat xir 1 vi phm dam bâo trt tir ATGT trong tháng
cao diem tithng nim nan nhân tir vong vi TNGT.
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4. Phông Van hóa — Thông tin, Trung tam VHTT — TDTT huyn:
Phôi hçp vi Phông Kinh tê và Ht tang, các ca quan dan vj lien quan xây dimg
ni dung, chuyên trang, chuyên miic dê tuyên truyên các hoat dng tuâng nim
nn nhân tü vong do TNGT, hu qua con ãnh hu&ng tâi gia dInh nan nhân và
toàn xa hi.
5. Các co quail, don vl trên dja bàn: To chüc tuyên truyn v các boat
dng hithng lrng ngày the gith tithng nim các nan nhân tü vong do TNGT,
tuyên truyên ye trt tir ATGT và hu qua cüa TNGT. To chIrc các doàn thäm hOi
và có hInh thüc ho trq các nan nhân, gia dInh nan nhân TNGT có hoàn cãnh khó
khán.
6. UBND các xa, thj trn: Can c1r K hoach nay xây dimg k hoach t
chüc các hoat dng tuyên truyên nhân sir kin tiiông nim nan nhân tü vong vi
TNGT tai dja phuang mInh. Tuyên truyên ye trt ti an toàn giao thông và hu
qua cüa tai nan giao thông. To chüc thäm hOi Va có hInh thüc ho trg phU hcip.
UBND huyn yêu cAu các cci quan, ban ngành, doàn th& UBND các xã,
thj trân can cir kê hoach nay và tInh hInh thirc tê tai dja phuang, dan vj, tInh
hInh diên biên cüa djch bnh Covid-19 dé to chirc triên khai thirc hién.I.
Noi nhtln:
- Ban ATGT tinh (B/c);
- CT, PCT UBND huyn;
- Các c quan, ban, ngành cap huyn;
- UBND các xä, thj trân;
- CVP, các PVP, CV TNMT;
-Luu:VT,
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