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UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 2931 /SGDĐT-CTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 28 tháng 10 năm 2020

V/v triển khai hoạt động hưởng ứng
“Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân
tử vong do tai nạn giao thông” trong cơ sở
giáo dục năm 2020

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc.
Hưởng ứng Chương trình “Thập kỷ hành động vì an toàn đường bộ giai đoạn 2011 –
2020” của Đại hội đồng Liên hợp quốc; Căn cứ công văn số 4242/BGDĐT-GDCTHSSV ngày
15/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới
tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” tại Việt Nam năm 2020; Thực hiện Kế
hoạch số 09/KH-BATGT ngày 12/10/2020 của Ban an toàn giao thông tỉnh An Giang 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 An Giang năm 2020; Căn cứ nội dung phiên họp ngày 19/10/2020 về
việc chuẩn bị triển khai Kế hoạch số 09/KH-BATGT ngày 12/10/2020 của Ban an toàn giao
thông tỉnh An Giang 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 An Giang năm 2020, Sở Giáo dục và Đào
tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng và thực hiện công tác đảm
bảo ATGT, cụ thể như sau:
I. Mục đích yêu cầu
1. Thông qua các hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong tai nạn giao thông nhằm
cảnh báo cho toàn xã hội về thảm họa tai nạn giao thông, các nguyên nhân và nguy cơ tai nạn
giao thông tại Việt Nam nói chung, trên địa bàn tỉnh nói riêng.
2. Nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, giáo viên và học sinh trong việc chấp hành
pháp luật trật tự an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông; nâng cao tinh thần trách
nhiệm, góp phần đảm bảo trật tự ATGT.
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, bảo đảm thiết thực và hiệu quả; tạo sự quan
tâm, chú ý của dư luận.
II. Nội dung các hoạt động
1. Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”
năm 2020 với các thông điệp, khẩu hiệu tuyên truyền: “Tính mạng con người là trên hết”, “Đã
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uống rượu, bia không lái xe”, “Không phóng nhanh vượt ẩu”, “Không sử dụng điện thoại khi lái
xe”, “Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy”, “Đi đúng phần đường, làn đường”.
2. Hoạt động truyền thông (từ nay đến hết ngày 15/11/2020)
a) Nội dung tuyên truyền
- Tuyên tuyền, phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm tử vong do tai
nạn giao thông, những đau thương, mất mát do tai nạn giao thông; những địa chỉ cần được giúp
đỡ và sự chia sẻ của xã hội.
- Cảnh báo 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, từ đó 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
Luật lệ giao thông.
- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự ATGT, văn hóa giao thông.
b) Hình thức tuyên tuyền
- Sử dụng các phương tiện thông tin: các buổi sinh hoạt, hoạt động ngoại khóa, phát
thanh giữa giờ…
- Tuyên truyền trực quan thông qua: bandrol, tờ rơi …
- Sưu tầm và đọc các bài báo, mẫu chuyện về hiểm họa, hậu quả của tai nạn giao thông,
những gương cứu người khi có tai nạn giao thông …
- Phối hợp Ban đại diện CMHS tổ chức các buổi tọa đàm, diễn đàn, nói chuyện về hậu
quả do tai nạn giao thông gây ra. (các trường chủ động mời Ban ATGT, CSGT hoặc lãnh đạo
địa phương đến nói chuyện hoặc tham gia)
c) Khẩu hiệu hành động cho người tham gia giao thông:
“Tính mạng con người là trên hết”, “Đã uống rượu, bia không lái xe”, “Không phóng
nhanh vượt ẩu”, “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”, “Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe
máy”, “Đi đúng phần đường, làn đường”.
3. Các hoạt động cao điểm phòng tránh tai nạn giao thông
Tất cả các trường tiểu học, THCS, THPT, và các đơn vị trực thuộc lồng ghép trong Buổi
Sinh hoạt đầu tuần Thứ hai (09/11/2020). Có thể mời Ban ATGT, phòng CSGT và phòng xây
dựng phong trào toàn dân BVANTQ (Công an tỉnh) báo cáo truyên truyền.
- Dành 1 phút tưởng niệm và đọc thông điệp tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao
thông.
- Phát thanh thông điệp ATGT trên hệ thống phát thanh của trường từ ngày 09/11/2020
đến ngày 14/11/2020.
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- Các hoạt động khác như nói chuyện chuyên đề, triển lãm, thi vẽ tranh, bài viết về
ATGT … do các trường tự tổ chức phù hợp với điều kiện của từng trường.
4. Lễ tưởng niệm và Lễ cầu siêu nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông cấp tỉnh
- Thời gian: dự kiến ngày 15/11/2020 (Chủ nhật)
- Địa điểm: dự kiến tại huyện Tịnh Biên
- Trường THPT Tịnh Biên cử 40 học sinh (20 nam và 20 nữ) và 1 bí thư Đoàn (giáo viên)
tham dự lễ. Thời gian tập trung, tập dượt, trang phục do Huyện Đoàn Tịnh Biên thông tin cụ thể
và phụ trách.
III. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nhằm đảm bảo trật tự ATGT trong
các cơ sở giáo dục
1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban
Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự
ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Chỉ thị 23/CTTTg ngày 05/7/2016 về việc tăng cường các giải pháp cấp bách đảm bảo trật tự, an toàn giao
thông đường thủy nội địa trong tình hình mới; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 về việc
đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ
bảo hiểm đối với người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP
ngày 30/12/2019 của Chính phủ và Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính
phủ về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia…
2. Nâng cao về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trật tự ATGT cho đội ngũ viên
chức, giáo viên, nhân viên và học sinh.
3. Phối hợp với công an địa phương, tạo điều kiện bố trí phù hợp khu vực đậu xe của phụ
huynh học sinh khi đến trường đón con em, không đậu xe hoặc dừng xe ngay trước cổng trường
hoặc giữa làn đường, sắp xếp giờ ra về luân phiên… tránh tan trường cùng một thời điểm giữa
các khối lớp, tránh để xảy ra ùn tắc giao thông tại các điểm trường.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt nội dung công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (Vụ Công tác GDCTHSSV, Vụ GDTC);
- VP. UBND tỉnh AG;
- Công an tỉnh AG (Phòng PC08);
- Ban ATGT tỉnh;
- Tỉnh Đoàn, Huyện Đoàn Tịnh Biên;
- UBND huyện, TX, TP;
- Giám đốc, các PGĐ Sở GDĐT;
- Các phòng, Thanh tra Sở GDĐT;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lý Thanh Tú

