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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT THỦ THIÊM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO HÌNH ẢNH
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG
“NGÀY THẾ GIỚI TƯỞNG NIỆM CÁC NẠN NHÂN TỬ VONG
DO TAI NẠN GIAO THÔNG”
I NỘI D NG HOẠT ĐỘNG:

- Dành 1 phút tưởng niệm và đọc thông điệp tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao
thông của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vào Lễ chào cờ sáng thứ hai ngày
16/11/2020.
- Thực hiện treo khẩu hiệu tuyên truyền: Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy.

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến học sinh 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.
- Tuyên truyền, phổ biến cho học sinh các thông điệp về an toàn giao thông; pháp luật về trật
tự an toàn giao thông; văn hóa giao thông, cảnh báo các hậu quả nghiêm trọng của tai nạn
giao thông, các nguy cơ, nguyên nhân gây tai nạn giao thông và các biện pháp phòng tránh
tai nạn giao thông đến học sinh, từ đó nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật về
an toàn giao thông trong học sinh khi tham gia giao thông.
II. NHẬN ĐỊNH CHUNG:
- Các hoạt động luôn được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát từ Chi bộ, Ban Giám hiệu, quận
Đoàn.
1. Tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân Tử vong do Tai nạn Giao thông năm 2020
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2. Thực hiện treo khẩu hiệu tuyên truyền: Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy.
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