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Kính gửi: Các cơ sở đoàn trực thuộc 
 

Căn cứ Công văn số 2030-CV/TĐTN-PT, ngày 29/12/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 

trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân 2022”; 

Nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống tốt dịch 

Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ Hội xuân 

năm 2022. Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp đề nghị các 

cơ sở đoàn trực thuộc triển khai, tuyên truyền và thực hiện tốt một số nội dung, 

cụ thể như sau: 

1. Tập trung tuyên truyền và phổ biến sâu rộng trong đoàn viên, thanh 

niên và quần chúng Nhân dân về các quy định pháp luật, hướng dẫn kỷ năng về 

đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng, chống dịch COVID-19 khi tham 

gia giao thông. Trong đó, đặc biệt chú trọng nội dung tuyên truyền “Đã uống 

rượu bia – không lái xe”, không phóng nhanh, vượt ẩu; không chở quá số người 

quy định; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện. 

2. Vận động đoàn viên, thanh niên tuân thủ nguyên tắc 5K và các quy 

định phòng chống  dịch Covid-19; kịp thời thông tin đến đoàn viên, thanh niên 

và nhân dân địa phương về tình hình tai nạn giao thông, ùn tắt giao thông trong 

dịp Tết và tại khu vực diễn ra Lễ hội xuân 2022. 

3. Tăng cường công tác đăng tải, chia sẻ số điện thoại đường dây nóng 

của cơ quan và của địa phương để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân 

về tình hình trật tự, an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin truyền 

thông, mạng xã hội của Đoàn, Hội các cấp. 

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

đoàn trực thuộc quan tâm và triển khai thực hiện tốt, kết quả báo cáo lồng ghép 

với báo cáo tháng của đơn vị.  
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