
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN TÂY HÒA 

 
Số:         /UBND-VH&TT 

 
V/v đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 
trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 

và Lễ hội xuân 2023 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Tây Hòa, ngày      tháng  01 năm 2023 

 
Kính gửi: 

    - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

    - Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh huyện; 
    - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Trên cơ sở Công văn số 3210/SVHTTDL- QLVHGĐ ngày 28/12/2022 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 
trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023; 

UBND huyện yêu cầu Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Giám đốc 
Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực 

hiện tốt một số nội dung sau:  

1. 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 xuân 2023. 

2. Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh huyện, UBND các xã, thị trấn:  

- 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 Nguyên đán 

Quý Mão và Lễ hội xuân 2023; đặc biệt chú trọng tới các khu vực tổ chức các sự 
kiện, lễ hội; các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch 

tại địa phương. 

- 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 trên pa nô, áp 

phích, băng rôn… nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông để người dân vui 
Xuân, đón Tết. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin: Phối hợp các cơ quan, đơn vị chức 
năng kiểm soát chặt chẽ nội dung thông báo sản phẩm quảng cáo rượu, bia trên 

các phương tiện bảng, băng rôn, màn hình chuyên quảng cáo, phương tiện giao 
thông trên địa bàn, đảm bảo nội dung khuyến cáo rõ ràng đến người tiếp nhận và 
tuân thủ các quy định tại Luật Quảng cáo và Luật Phòng, chống tác hại của 

rượu, bia. 

Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Giám đốc Trung tâm Văn 

hóa – Truyền thanh huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện, 
báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 
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25/01/2023 để tổng hợp, báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đúng thời 

gian quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường thực Huyện ủy; 
- Thường trực HĐND; 
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện; 
- Trang thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT, P VH&TT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Phan Công Trinh 
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