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BCH ĐOÀN TỈNH NINH THUẬN 

* * * 

Số:           -CV/TĐTN-XDTCĐH 
“V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng  

Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong 

vì tai nạn giao thông tại Ninh Thuận năm 2022” 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 
Ninh Thuận, ngày     tháng     năm 2022 

  

 

 

        Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 4869/KH-UBND, ngày 08/11/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về 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 

2022. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thành 

Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới 

tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” tại Ninh Thuận năm 

2022 với các nội dung, cụ thể như sau: 

1. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận 

thức, ý thức trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, phòng tránh 

tai nạn giao thông, nâng cao tinh thần trách nhiệm khi tham gia giao thông và 

kêu gọi tinh thần sẻ chia của thanh thiếu nhi với những mất mát của các nạn 

nhân, gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông. 

2. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên về mục 

đích, ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông; 

những đau thương mất mát do tai nạn giao thông; cảnh báo các hậu quả nghiêm 

trọng của tai nạn giao thông, các nguy cơ, nguyên nhân gây tai nạn mô tô, xe 

máy, các biện pháp phòng tránh tai nạn mô tô, xe máy; tuyên truyền phổ biến 

pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông, những cử chỉ, hành động 

đáng tuyên dương của người tham gia giao thông. Chú trọng tuyên truyền thông 

qua các nền tảng mạng xã hội của hệ thống Đoàn – Hội – Đội như: fanpage, 

facebook, zalo, Cổng thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương 

https://ninhthuan.dcs.vn/Default.aspx?sname=tinhuy&sid=4&pageid=468; 

chương trình Tạp chí thanh niên … 

3. Thông điệp, khẩu hiệu tuyên truyền: 

- Tính mạng con người là trên hết; 

- Đã uống rượu, bia không lái xe; 

- Tuân thủ quy định về tốc độ; 

- Không phóng nhanh, vượt ẩu; 

- Đội mũ bảo biểm đạt chuẩn khi đi trên xe mô tô xe máy, xe đạp điện, xe 

máy điện; 

https://ninhthuan.dcs.vn/Default.aspx?sname=tinhuy&sid=4&pageid=468
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- Thắt dây an toàn khi đi trên xe ô tô;  

- Không xử dụng điện thoại khi lái xe; 

- Đi đúng phần đường, làn đường. 

4. Các cấp bộ Đoàn phối hợp, tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, động viên, 

tặng quà và hình thức hỗ trợ các gia đình có người bị tử vong do tai nạn giao 

thông trên địa bàn (ưu tiên có gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có 

thanh niên, đoàn viên, cán bộ Đoàn bị tử vong vì tai nạn giao thông). 

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thành 

Đoàn và Đoàn trực thuộc báo cáo kết quả hoạt động về Tỉnh Đoàn (qua Ban Xây 

dựng tổ chức Đoàn – Hội) trước ngày 25/11/2022. Địa chỉ: đường Bùi Thị 

Xuân, phường Mỹ Bình. TP Phan Rang – Tháp Chàm; Email: 

xaydungdoanninhthuan@gmail.com 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh Đoàn; 

- Lưu VT, Ban XDTCĐH. Ngọc 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

BÍ THƯ  

 

 

 

 

 

Huỳnh Hữu Phúc 
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