
UBND HUYỆN BẠCH THÔNG 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /VHTT 
V/v tuyên truyền, thực hiện việc bảo đảm trật 

tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương 

Lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội 

xuân 2023 

Bạch Thông, ngày       tháng 12 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1675/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 26/12/2022 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh về việc tuyên truyền, thực hiện việc bảo đảm trật 

tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương Lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ 

hội xuân 2023. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị Trung tâm VH,TT&TT 

huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phổ biến, quán triệt đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động của cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 

1174/CĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm 

trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và 

Lễ hội, hội xuân 2023. 

2. Tổ chức triển khai các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, du 

lịch và lễ hội bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết 

Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội, hội xuân 2023; đặc biệt chú trọng tới các khu vực 

tổ chức các sự kiện, lễ hội; các điểm có tiềm năng du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch 

và dịch vụ du lịch trên địa bàn quản lý. 

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động Nhân dân và người 

tham gia giao thông tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; đồng thời, chú 

trọng các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, nhất là trên panô, áp phích, băng 

rôn... nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đển gười dân vui Xuân, đón Tết. 

(Có bản phô tô Công điện số 1174/CĐ-TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương Lịch, Tết 

Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023 gửi kèm) 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- PCT (VX) UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Văn Hòa 
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