
 
 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NAM ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 1538/LĐLĐ-TGNC 

V/v tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế 

giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao 

thông” tại Nam Định năm 2022 

 

          Nam Định, ngày 09 tháng  11 năm 2022 

 

 

Kính gửi: - LĐLĐ các huyện, thành phố; 

   - Công đoàn các ngành; CĐ các khu Công nghiệp; 

   - CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh. 

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-BATGT ngày 02/11/2022 của Ban Ban an toàn 

giao thông tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các 

nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” tại Nam Định năm 2022, Ban Thường vụ LĐLĐ 

tỉnh đề nghị các cấp Công đoàn trong tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau: 

 1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền 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; những địa chỉ cần được giúp đỡ và sự chia sẻ của xã hội. 

  - 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, từ 

đó nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và ý thức chấp hành pháp luật của người 

tham gia giao thông. 

 - Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông, 

những cử chỉ, hành động đáng tuyên dương của người tham gia giao thông. 

 2. 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 hiểm đạt chuẩn khi đi trên xe mô tô xe máy, xe đạp điện, xe máy 

điện; 

 + Thắt dây an toàn khi đi trên xe ô tô; 

 + Không sử dụng điện thoại khi lái xe; 

 + Đi đúng phần đường, làn đường. 

 3. Thời gian tuyên truyền: Tập trung tuyên truyền từ ngày 03/11/2022 đến ngày 

20/11/2022. 

 4. Hình thức tuyên truyền: chú trọng tuyên truyền thông qua các hình thức cổ 

động trực quan: băng rôn, pa-nô, bảng điện tử…; tuyên truyền trên trang thông tin điện 

tử, các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở và trên internet, 

mạng xã hội (Zalo, Facebook…) 



 
 

 5. Tổ chức thăm hỏi, động viên, có hình thức hỗ trợ các nạn nhân, gia đình nạn 

nhân tai nạn giao thông (đặc biệt các gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông) 

có hoàn cảnh khó khăn. 

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện. 

 

      TM. BAN THƯỜNG VỤ 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;  

- Lưu VP, TGNC. 

            PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

   Bùi Ánh Nguyệt 
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