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KẾ HOẠCH 

Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông”   
                 trong viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên năm 2016 
 

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-BATGT ngày 17/10/2016 của Ban An toàn giao 
thông về tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử 
vong vì tai nạn giao thông” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2016, Trường Cao đẳng 
nghề Bình Thuận xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Thông qua các hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông 
nhằm góp phần 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 viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên 
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 thực hiện hiệu quả Năm An toàn giao thông 
2016. 

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 bị tai nạn giao thông. 

4. Các hoạt động được tổ chức bảo đảm thiết thực và hiệu quả, tạo sự quan tâm, chú 
ý của dư luận. 

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

Các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai 
nạn giao thông” năm 2016 được phát động và tổ chức các hoạt động chủ yếu sau đây: 

1. Hoạt động truyền thông 

- Tập trung tuyên truyền từ  31/10/2016 đến ngày 19/11/2016. 

        - Chủ đề: “An toàn mọi lúc - Hạnh phúc mọi nơi”. 

        - Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền Thông điệp về An toàn giao thông của Ban 
An toàn giao thông Quốc gia năm 2016, từ đó nâng cao ý thức chấp hành Luật giao 
thông. 

        - Hình thức tuyên tuyền: 
        + Tuyên truyền vào sinh hoạt chào cờ sáng thứ hai, phát thanh giữa giờ giải lao… 
        + Chạy bảng điện tử, băng rôn khẩu hiệu: “Tính mạng con người là trên hết”. 

        - Địa điểm: Treo tại sảnh trước sân chào cờ. 



         2. Tổ chức thăm hỏi, động viên viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị tai nạn giao thông (nếu có). 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Công tác HS-SV 

- Tuyên truyền Thông điệp của Ban An toàn giao thông Quốc gia năm 2016 vào 
sáng thứ hai chào cờ đầu tuần ngày 31/10/2016.  

- Phối hợp với Phòng TC-HC-QT phát Thông điệp của Ban An toàn giao thông 
Quốc gia năm 2016 trên loa phát thanh của trường vào giờ giải lao từ 31/10/2016 đến hết 
ngày 19/11/2016. 

- Báo cáo tình hình và kết quả triển khai với các đơn vị có liên quan. 

 2. Phòng TC-HC-QT 

 Chạy bảng điện tử, in và treo băng rôn từ  31/10/2016 đến hết ngày 19/11/2016. 

3. Tổ chức đoàn thể và các khoa phối hợp 

- Tổ chức thăm hỏi nạn nhân là viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên bị 
tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (nếu có) từ 31/10/2016 đến hết ngày 
19/11/2016. 

- Yêu cầu các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này, 
nếu có vấn đề gì chưa rõ, liên hệ với Phòng Công tác HS-SV để được hướng dẫn cụ thể./. 

 

Nơi nhận: 
- VP Ban ATGT tỉnh (b/c); 
- Hiệu trưởng (b/c); 
- PHT Ích (p/h); 
- Các đơn vị thuộc trường (t/h); 
- CĐ, ĐTN Trường; 
- Lưu: VT, CTHSSV. 
                                                                                                             
                                                                                             

                KT. HIỆU TRƯỞNG 
               PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 

                       

                   Đỗ Thị Mỹ Hạnh   
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