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Kính gửi: Các cơ sở đoàn trực thuộc 

 

Căn cứ Công văn số 1956-CV/TĐTN-PT, ngày 16/11/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo 

TTATGT trong tình hình mới và hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn 

nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2021”; 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp đề nghị các cơ sở 

đoàn trực thuộc triển khai thực hiện tốt một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về tự giác 

chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông gắn với thực hiện nghiêm các 

quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị; kiên trì tuyên 

truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân thực hiện “Đã 

uống rượu, bia không lái xe”; Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia; Nghị 

định số 100/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019 của Chính phủ, đặc biệt là Tết 

Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; bên cạnh đó nêu gương 

người tốt việc tốt trong việc chấp hành các quy định của pháp luật đảm bảo trật 

tự an toàn giao thông, đồng thời phê phán các hành vi vi phạm trật tự an toàn 

giao thông. 

2. Phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền sâu rộng trong đoàn 

viên, thanh niên và người nhân dân 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 gây ra; đặc biệt là những địa chỉ cần được giúp đỡ và sự sẽ chia của 

xã hội nhân “Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao 

thông” năm 2021 (từ nay cho đến hết ngày 28/11/2021); Trong đó đặc biệt chú 

trọng tăng chất lượng tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, fanpage, 

facebook, zalo do Đoàn, Hội các cấp quản lý. (đính kèm Kế hoạch) 

3. Vận động các nguồn lực xã hội hóa, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, tổ 

chức các đoàn thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân do tai nạn giao thông 

(đặc biệt các gia định có nạn nhân do tại nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn 

tại địa phương). 

* Lưu ý: đối với những hoạt động tuyên truyền công cộng, hoạt động thăm 

hỏi, động viên phải tuân thủ các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 
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Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp đề nghị các cơ sở 

đoàn trực thuộc quan tâm thực hiện tốt, kết quả báo cáo lồng ghép với báo cáo 

tháng của đơn vị.  

 

Nơi nhận: 
- Ban Phong trào Tỉnh đoàn (b/c); 

- Như kính gửi; 

- BBT Website Đoàn khối (đăng); 

- Lưu VT. 
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