CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND HUYỆN A LƯỚI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG

Số: 134 /KH-BATGT

A Lưới, ngày 04

tháng 11 năm 2019

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Thế giới tưởng niệm
các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” năm 2019
Thực hiện Công văn số 7920/UBND-GT ngày 25/10/2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai Kế hoạch 454/KH-UBATGTQG tổ
chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì
TNGT, ngày 17/11/2019; Kế hoạch số 133/BATGT ngày 17/10/2019 của Ban An
toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế về tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày
Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” tỉnh Thừa Thiên
Huế năm 2019, Ban An toàn giao thông huyện A Lưới xây dựng và ban hành kế
hoạch tổ chức thực hiện, với những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Thông qua hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao
thông nhằm cảnh báo cho toàn xã hội về thảm họa tai nạn giao thông, các nguyên
nhân và nguy cơ gây tai nạn giao thông.
2. Nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân trong việc chấp hành pháp luật về
trật tự an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông; nâng cao tinh thần trách
nhiệm của các lực lượng làm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; góp phần
thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông năm 2019.
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 tai nạn giao thông.
4. Các hoạt động được tổ chức thống nhất, đều khắp từ các cơ quan, ban
ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội đến các địa phương trên địa bàn huyện,
bảo đảm thiết thực và hiệu quả, tạo được sự quan tâm, chú ý của dư luận xã hội.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
Ngày “Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” năm
2019 là ngày Chủ nhật, 17 tháng 11 năm 2019, được phát động và tổ chức trên địa
bàn cả nước và trên địa bàn huyện 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 từ ngày 05/11 đến ngày 20/11/2019.
a) Công cụ tuyên truyền:
- Sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng (chủ yếu qua hệ thống truyền
thanh, truyền hình).
- Tuyên truyền trực quan thông qua xây dựng các cụm cổ động; pa nô, áp
phích; tờ rơi; băng rôn; khẩu hiệu; tuần hành ….

- Tổ chức tọa đàm, đối thoại; diễn đàn, nói chuyện về hậu quả, nguyên nhân
do tai nạn giao thông và các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông.
b) Nội dung tuyên truyền:
- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm
nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, những đau thương mất mát do tai nạn giao
thông gây ra; những địa chỉ cần được giúp đỡ và chia sẻ của xã hội.
- Cảnh báo các nguy cơ, nguyên nhân gây tai nạn giao thông, cảnh báo những
hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông đối với toàn xã hội, nhằm nâng cao
trách nhiệm, ý thức của người tham gia giao thông.
- Tuyên truyền các thông điệp về an toàn giao thông, từ đó nâng cao ý thức
chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng và hình thành văn hóa
giao thông.
c) Khẩu hiệu tuyên truyền:
- Tính mạng con người là trên hết;
- Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại;
- Thảm họa tai nạn giao thông - Hãy hành động ngay;
- An toàn mọi lúc - Hạnh phúc mọi nơi;
- Tai nạn giao thông - Nổi đau còn đó.
* Khẩu hiệu hành động “3 phải và 3 không” khi điều khiển xe mô tô, xe gắn
máy, xe máy điện:
- Phải đi đúng phần đường; phải giảm tốc độ từ đường phụ ra đường chính;
phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy;
- Không điều khiển xe sau khi đã uống rượu, bia; không phóng nhanh, vượt
ẩu; không chở quá số người quy định.
2. Hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình nạn nhân
Ban An toàn giao thông huyện chủ trì, phối hợp các cơ quan, ban ngành,
đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tổ chức các
đoàn thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông (đặc
biệt các gia đình nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn).
- Thời gian: Dự kiến từ ngày 11/11-15/11/2019 (Phòng Kinh tế và Hạ tầng –
cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông huyện sẽ thông báo cụ thể).
- Địa điểm: Tại gia đình nạn nhân.
- Số lượng nạn nhân, gia đình nạn nhân được thăm hỏi, tặng quà: Ban An
toàn giao thông huyện 06; đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh 02 trường hợp.
3. Tổ chức tuần hành
- Thời gian: Vào sáng Chủ Nhật (ngày 17/11/2019).
- Địa điểm: Sân Nhà Văn hóa trung tâm huyện.
- Công an huyện xây dựng lộ trình cụ thể.
- Lực lượng: Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện và 50 Đoàn viên.
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4. Tổ chức Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông 2019
- Thời gian: Vào lúc 19 giờ 00 phút, ngày 17/11/2019 (Chủ Nhật).
- Địa điểm: Nhà Văn hóa trung tâm huyện.
- Thành phần tham dự Lễ tưởng niệm:
+ Cấp huyện: Đại diện Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND,
UBMTTQ huyện; Ban An toàn giao thông huyện; Đội Cảnh sát giao thông Công an
huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện; đại diện các
cơ quan thuộc Tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn huyện.
+ Cấp xã: Đại diện lãnh đạo UBND và Trưởng, Phó Công an các xã, thị trấn
(trừ một số xã xa: Hương Nguyên, Hồng Hạ, Hồng Thủy, A Roàng, A Đớt, Đông
Sơn và Hương Lâm).
+ 100 đoàn viên thanh niên của các xã Hồng Kim, A Ngo và thị trấn A Lưới;
150 đoàn viên Đoàn Trường THPT A Lưới (đề nghị Huyện Đoàn huy động).
+ 100 học sinh THCS (đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huy động).
- Nội dung:
+ Phần nghi lễ.
+ Trình chiếu phóng sự về một số vụ tai nạn giao thông thảm khốc, hoàn
cảnh các gia đình có người tử nạn hiện tại gặp nhiều khó khăn sau khi mất đi trụ cột
gia đình, gắn với hình ảnh của một số trường học tổ chức phút mặc niệm nạn nhân
tử vong vì tai nạn giao thông vào sáng thứ 2 ngày 11/11/2019 và hình ảnh của Ban
An toàn giao thông huyện tặng quà cho các nạn nhân, gia đình nạn nhân. Phát phim
tài liệu của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.
+ Biểu diễn các tiết mục văn nghệ với nội dung tưởng niệm các nạn nhân tử
vong vì tai nạn giao thông.
+ Đọc Thông điệp hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử
vong vì tai nạn giao thông” năm 2019 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.
+ Phút mặc niệm và kết thúc.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng – cơ quan thường trực Ban An toàn giao
thông huyện
- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai các hoạt
động hưởng ứng “Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao
thông” năm 2019 theo nội dung Kế hoạch.
- Phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình
huyện và các địa phương thực hiện các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Ngày
Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” năm 2019.
- Phối hợp Công an huyện rà soát, tổng hợp danh sách gia đình nạn nhân tử
vong vì tai nạn giao thông năm 2019 để Ban An toàn giao thông huyện tổ chức
thăm hỏi.
- Chỉ đạo Đội Quản lý trật tự đô thị tăng cường công tác tuần tra, xử lý các
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trường hợp để vật liệu xây dựng vi phạm lòng lề đường, lấn chiếm vỉa hè đô thị; chỉ
đạo Ban Quản lý công trình công cộng và dịch vụ công ích tăng cường công tác vệ
sinh môi trường, cắt tỉa cây xanh cây cảnh trong thời gian diễn ra các hoạt động.
- Liên hệ Ban An toàn giao thông tỉnh về Thông điệp hưởng ứng “Ngày Thế
giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” năm 2019 của Ủy ban
An toàn giao thông Quốc gia để lãnh đạo huyện đọc tại Lễ tưởng niệm.
2. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Hướng dẫn UBND các xã treo 01 băng rôn tại khu vực gần UBND xã.
- Lắp dựng 02 băng rôn ngang đường Hồ Chí Minh (tại vị trí phù hợp), với
khẩu hiệu: “Thảm họa giao thông – Hãy hành động ngay”, “Tính mạng con người
là trên hết”, hoàn thành trước ngày 07/11/2019.
- Chuẩn bị Hội trường, âm thanh, ánh sáng, maket tại Lễ tưởng niệm theo
hướng dẫn của Ban An toàn giao thông huyện, chuẩn bị nến để thắp (với vị trí và số
lượng thích hợp).
3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện
- Thực hiện công tác tổ chức tại Lễ tưởng niệm.
- Tham mưu phát hành giấy mời, mời các thành phần tham dự buổi Lễ.
4. Công an huyện
- Chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông, Công an các xã, thị trấn tăng cường công
tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm
chế tai nạn giao thông trong tháng cao điểm tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn
giao thông.
- Bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại địa điểm tổ chức Lễ tưởng niệm,
phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu danh sách gia đình có nạn nhân
tử vong vì tai nạn giao thông để Ban An toàn giao thông huyện thăm hỏi; chuẩn bị
02 xe mô tô, 01 xe ô tô gắn khẩu hiệu tuyên truyền “Thảm họa giao thông – Hãy
hành động ngay”, “Tính mạng còn người là trên hết” phục vụ tuần hành vào sáng
Chủ Nhật (ngày 17/11/2019).
5. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Chỉ đạo các Trường THCS, Tiểu học trên địa bàn huyện tổ chức các hoạt
động tuyên truyền, các diễn đàn, đối thoại trong nhà trường về nguy cơ, hậu quả do
tai nạn giao thông gây ra; chỉ đạo các trường học đồng loạt tổ chức phút mặc niệm
nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm 2019 vào sáng thứ 2 ngày 11/11/2019.
- Huy động 100 học sinh Trường THCS tham gia Lễ tưởng niệm.
6. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh truyền hình.
Tăng cường thời lượng, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động
tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, tuyên truyền về hậu quả, thiệt
hại do tai nạn giao thông gây ra cho các nạn nhân, gia đình nạn nhân và toàn xã hội.
- Phối hợp với Công an huyện chuẩn bị nội dung phóng sự, phim ảnh để trình
chiếu; chuẩn bị máy chiếu, màn chiếu phục vụ Lễ tưởng niệm.
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7. Đề nghị Huyện Đoàn
- Xây dựng kịch bản chương trình văn nghệ và cử người dẫn chương trình Lễ
tưởng niệm.
- Huy động 100 Đoàn viên thanh niên ở các xã Hồng Kim, A Ngo, Sơn Thủy
và thị trấn A Lưới; phối hợp với Đoàn Trường THPT A Lưới huy động 150 Đoàn
viên tham dự Lễ tưởng niệm.
- Huy động 50 đoàn viên thanh niên tham gia tuần hành vào sáng Chủ Nhật
(ngày 17/11/2019) theo lộ trình của Công an huyện.
8. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên
Chỉ đạo cơ sở phối hợp với Ban An toàn giao thông các xã, thị trấn tổ chức
các diễn đàn, đối thoại về “Ngăn chặn thảm họa tai nạn giao thông - Hãy hành
động ngay” và các hoạt động hưởng ứng “Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân
tử vong vì tai nạn giao thông” năm 2019.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu Ban An toàn giao thông huyện về
kinh phí tổ chức thực hiện cho các cơ quan, đơn vị như sau:
- Thăm hỏi, tặng quà gia đình các nạn nhân: Mỗi suất 2.000.000 đồng.
- Huyện Đoàn: 5.000.000 đồng (Chi cho chương trình văn nghệ tại Lễ tưởng
niệm, 50 đoàn viên thanh niên và một số thành viên khác tham gia tuần hành vào
sáng Chủ Nhật - ngày 17/11/2019 và một số hoạt động liên quan khác).
- Phòng Văn hóa và Thông tin: 2.000.000 đồng (Maket và các điều kiện phục
vụ Lễ tưởng niệm).
- Công an huyện: 1.500.000 đồng (Chi hoạt động tuần hành và công tác bảo
đảm trật tự an toàn giao thông đêm tổ chức Lễ tưởng niệm).
- Đài Truyền thanh – Truyền hình: 1.500.000 đồng (Xây dựng phóng sự).
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 5.000.000 đồng (Chi bồi dưỡng các thành viên
Ban An toàn giao thông huyện tham gia Lễ tưởng niệm; tài liệu, chi phí xăng dầu
thăm hỏi các gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2019).
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Thế giới
tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” năm 2019, đề nghị các
thành viên Ban An toàn giao thông huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND
các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ban ATGT tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các thành viên Ban ATGT huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- VP: LĐVP;
- Lưu: VT, TH.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
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