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  Kính gửi  

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn thành ph ; 

-  ạp chí điện tử  hông tin và  ruyền thông (IC  Đà Nẵng); 

-  rung tâm  hông tin Dịch vụ công Đà Nẵng; 

-  rang   Đ   hành ủy, Cổng   Đ  thành ph ; 

- Trang   Đ  các sở, ban, ngành; 

- Đài  ruyền thanh các quận, huyện; 

- Phòng Văn hóa và  hông tin các quận, huyện. 
 

 heo Chương trình “ hập kỷ hành động vì an toàn đường bộ giai đoạn 

2011 - 2020”, “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao 

thông” hằng năm là ngày Chủ nhật của tuần thứ 3 tháng 11. Năm 2016, sự kiện 

này diễn ra vào đúng ngày Chủ nhật, ngày 20 tháng 11 năm 2016. Các hoạt 

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

thông” năm 2016 được phát động và tổ chức trên toàn địa bàn thành ph  Đà 

Nẵng với  hông điệp “ ưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”. 

Thực hiện Kế hoạch s  245/KH-BATGT ngày 20/10/2016 của Ban An 

toàn giao thông thành ph  Đà Nẵng về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

“Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” tại Việt 

Nam năm 2016, Sở  hông tin và  ruyền thông Đà Nẵng kính đề nghị các cơ 

quan, đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền cụ thể như sau  

1. Nội dung tuyên truyền trọng tâm  

a) Mục đích, ý nghĩa  

- Thông qua các hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn 

giao thông được tổ chức trên địa bàn, nhằm cảnh báo cho toàn xã hội về thảm 

họa tai nạn giao thông, nguyên nhân và nguy cơ gây tai nạn giao thông. 

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng về tự giác chấp hành pháp luật 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 an toàn giao thông; góp phần 

thực hiện mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông trong năm 2016. 

- 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 bị tai nạn giao thông. 

b) Nội dung tuyên truyền: 

-  uyên 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, chia sẻ của xã hội. 
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- Cảnh báo các nguy cơ, nguyên nhân gây tai nạn giao thông, những hậu 

quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông đ i với toàn xã hội, từ đó nâng cao 

trách nhiệm, ý thức của người tham gia giao thông. 

-  uyên truyền các thông điệp về An toàn giao thông nhằm nâng cao ý 

thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. 

-  uyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông; 

biểu dương gương người t t việc t t trong công tác an toàn giao thông, đồng 

thời phê phán những hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. 

c) Khẩu hiệu tuyên truyền 

- Khẩu hiệu chính  

+  ính mạng con người là trên hết; 

+  ưởng nhớ người đi - Vì người ở lại. 

- Khẩu hiệu hành động cho người điều khiển mô tô, xe gắn máy  

+ Phải đi đúng phần đường, làn đường; 

+ Phải giảm t c độ từ đường phụ ra đường chính; 

+ Phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn để bảo vệ chính mình; 

+ Không điều khiển xe sau khi đã u ng rượu, bia; 

+ Không phóng nhanh, vượt ẩu, rẽ bất ngờ; 

+ Không chở quá s  người quy định. 

2. Phân công thực hiện 

a) Các cơ quan báo chí 

- Báo Đà Nẵng, Báo Công an Đà Nẵng  Mở chuyên trang, chuyên mục 

tuyên truyền đậm nét các hoạt động của sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong vì 

tai nạn giao thông, tuyên truyền hậu quả do tai nạn giao thông gây ra.  

- Đài Phát thanh -  ruyền hình Đà Nẵng: Xây dựng các phóng sự cảnh báo 

nguy cơ, nguyên nhân gây tai nạn giao thông, phóng sự gặp gỡ nạn nhân và gia 

đình bị tai nạn giao thông, tìm hiểu nguyên nhân và hậu quả do tai nạn giao 

thông gây ra... Qua đó, kêu gọi cộng đồng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật 

về trật tự an toàn giao thông.  rong ngày 20/11/2016, trên chương trình  hời sự 

buổi sáng, tổ chức chuyên mục An toàn giao thông với chủ đề “Ngăn chặn thảm 

họa tai nạn giao thông - Hãy hành động ngay”.   

-  ạp chí điện tử  hông tin và  ruyền thông: theo dõi, cập nhật các tin, bài 

liên quan đến các hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao 

thông, qua đó góp phần cảnh báo cho toàn xã hội về thảm họa tai nạn giao 

thông, nguyên nhân và nguy cơ tai nạn giao thông.  

- Kính đề nghị các cơ quan báo chí  rung ương và địa phương khác đóng 

trên địa bàn quan tâm hỗ trợ thành ph  tuyên truyền cac nội dung tại Khoản 1 

của Công văn này.  
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 b) Đài  ruyền thanh các quận, huyện: Đưa nội dung tuyên truyền về các 

hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn 

giao thông” năm 2016 trên địa bàn thành ph  vào các chuyên mục phát thanh 

hằng ngày, tập trung tuyên truyền cao điểm vào ngày 20 11 2016. 

 c) Phòng Văn hóa và  hông tin các quận, huyện   ham mưu UBND các 

quận, huyện xây dựng Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền cổ động về các 

hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn 

giao thông” năm 2016 tại địa phương. 

 d) Trang thông tin điện tử  hành ủy, Cổng thông tin điện tử thành ph ; 

trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành: Đưa thông tin về “Ngày kỷ niệm các 

nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm 2016” lên trang thông tin điện tử của 

đơn vị để cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn thành 

ph  được biết và chủ động tham gia các hoạt động mang ý nghĩa nhân văn 

hưởng ứng sự kiện này. 

 đ)  rung tâm  hông tin Dịch vụ công Đà Nẵng: Nắm rõ thông tin về các 

hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn 

giao thông” năm 2016 để trả lời cụ thể cho công dân qua đường dây nóng 0511 

1022 khi có yêu cầu. 

 e) Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản  

- Chủ trì thực hiện việc hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tuyên truyền các 

hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn 

giao thông” năm 2016 trên địa bàn thành ph . 

- Theo dõi, đôn đ c, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực 

hiện tuyên truyền; tham mưu Giám đ c  ở báo cáo bằng văn bản đánh giá kết 

quả đợt tuyên truyền sự kiện này về  Ban An toàn giao thông thành ph  (vào 

ngày 23/11/2016). 

 ở  hông tin và  ruyền thông Đà Nẵng kính đề nghị các đơn vị quan tâm 

tuyên truyền về các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn 

nhân tử vong vì tai nạn giao thông” năm 2016 theo nội dung được định hướng 

như trên, đồng thời gửi Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền của đơn vị về  ở 

 hông tin và  ruyền thông trước ngày 22/11/2016 qua địa chỉ Email: 

ttbcxb@danang.gov.vn để  ở tổng hợp báo cáo Ban An toàn giao thông thành 

ph . . 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban  uyên giáo  hành ủy (để p h); 

- UBND thành ph  (để biết); 

- Ban A G  thành ph  (để b c); 

- Các PGĐ  ở (để biết); 

- Lưu  V ,   BCXB.H 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Thanh 
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