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BÁO CÁO 

Kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm  

nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2022 
 

Căn cứ Công văn số 96/BATGT-VP ngày 21/11/2022 của Ban An toàn 

giao thông tỉnh về việc báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày 

thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2022; Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) báo cáo như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Tình hình triển khai   

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên thực hiện công tác tuyên 

truyền, phổ biến và tăng cường thực thi các quy định của pháp luật về Luật An 

toàn giao thông.  

- Chỉ đạo toàn ngành thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền hưởng 

ứng “Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” đến các 

phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm 

Văn hóa và Truyền thông các huyện, thành phố. Tuyên truyền đến toàn thể cán 

bộ, công chức, viên chức về mục đích, ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm nạn nhân 

tử vong do tai nạn giao thông (TNGT), những đau thương, mất mát do TNGT 

gây ra đối với bản thân, gia đình và xã hội; đồng thời vận động cán bộ, công 

chức, viên chức trong toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch nâng cao nhận 

thức, ý thức, văn hóa giao thông trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an 

toàn giao thông để phòng tránh TNGT.  

- Tổ chức tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng 

niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” với nhiều hình thức phong phú, đa 

dạng, hiệu quả; tuyên truyền lồng ghép hoạt động trong các cuộc sinh hoạt chi 

bộ, học tập nghị quyết, trên bản tin ngành, các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

2. Kết quả đạt được 

- Sở VHTTDL đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép hưởng ứng “Ngày thế 

giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” với hoạt động chuyên 

môn văn hóa, thể thao và du lịch theo kế hoạch năm đề ra.  

- Vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn 

ngành không vi phạm pháp luật về an toàn giao thông; vận động gia đình và 

người thân nâng cao ý thức chấp hành luật an toàn giao thông; không uống rượu 

bia và chất kích thích trước và trong khi tham gia giao thông. 
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- Công tác tuyên truyền về Luật an toàn giao thông, mục đích, ý nghĩa của 

hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai 

nạn giao thông” được thực hiện lồng ghép trong các buổi biểu diễn nghệ thuật 

chuyên nghiệp đạt 95 buổi, phục vụ khoảng 80.000 lượt người xem; biểu diễn 

tuyên truyền lưu động được 100 buổi; tuyên truyền lồng ghép trước các buổi 

chiếu phim: 1.008 buổi, phục vụ trên 57.367. 

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền 

thông các huyện, thành phố phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan của địa 

phương tuyên truyền lồng ghép về bảo đảm TTATGT trong các hoạt động 

VHTTDL; tham gia hưởng ứng các buổi mít tinh do cơ quan, đơn vị địa phương 

tổ chức. 

3. Một số tồn tại  

- Văn bản triển khai đôi lúc còn chậm, chưa kịp thời; sự phối kết hợp 

tuyên truyền giữa các cơ quan, đơn vị liên quan chưa được thường xuyên, liên 

tục nên hiệu quả đạt được chưa cao. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGT đến các xã vùng 

cao, vùng sâu, vùng xa còn nhiều hạn chế; ý thức chấp hành văn hóa giao thông  

của một số người dân ở khu vực đông dân cư chưa cao nên công tác tuyên 

truyền chưa hiệu quả. 

- Kinh phí hỗ trợ cho hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Ngày thế giới 

tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” còn hạn chế. 

 II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

 1. Tiếp tục chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; phòng Văn hóa và 

Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông các huyện, thành phố đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền lồng ghép, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT; vận 

động toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT, nâng cao ý thức tự giác chấp hành 

pháp luật và ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông.  

2. Tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng 

niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” lồng ghép trong các hoạt động 

VHTTDL. 

3. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức là một tuyên truyền viên phổ biến, 

tuyên truyền với người thân và nhân dân biết, chấp hành đúng các quy định của 

pháp luật về TTATGT. 

5. Đổi mới nội dung, hình thức, phương thức tuyên truyền hưởng ứng 

“Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” gắn với tổ 

chức các hoạt động như: hội thi, hội diễn, tọa đàm, các hoạt động văn hóa văn 

nghệ, thể dục thể thao; vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tự giác chấp 

hành các quy định về trật tự ATGT.  



3 

3 

 

 Đề xuất, kiến nghị: Quan tâm cấp kinh phí hỗ trợ cho việc dàn dựng các 

chương trình, tiết mục văn nghệ, xây dựng các cụm panô, áp phích chủ đề về trật 

tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh. 

 Trên đây là báo cáo của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban An toàn giao thông tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Tô Thị Trang 
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