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 Sở Y tế nhận được Kế hoạch số 10/KH-ATGT ngày 18/10/2019 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 2019; 

Để hưởng ứng các hoạt động theo Kế hoạch nêu trên của Ban An toàn giao 

thông, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:  

1. Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật trật tự an toàn giao thông, văn 

hóa giao thông nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cho cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động ngành Y tế trong việc chấp hành pháp luật trật tự an 

toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông; góp phần phần kiềm chế tai nạn 

giao thông trên địa bàn tỉnh. 

2. Phổ biến rộng rãi 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 giúp đỡ và sự chia sẻ của xã hội; Kêu gọi sự giúp đỡ, chia sẻ 

từ cộng đồng về những tổn thất, mất mát, khó khăn của nạn nhân, gia đình nạn 

nhân tai nạn giao thông. 

3. Treo khẩu hiệu tuyên truyền: 

3.1. Khẩu hiệu chính: 

- Tính mạng con người là trên hết. 

- An toàn giao thông cho hành khách và người đi xe mô tô, xe máy. 

3.2. Khẩu hiệu hành động cho người tham gia giao thông: 

- 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. 

4. Thời gian tuyên truyền: từ nay đến hết ngày 19/11/2019. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 
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