
ỦY BAN NHÂN DÂN 

P. PHÙNG CHÍ KIÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /CV-UBND 

 

Phùng Chí Kiên, ngày      tháng 12 năm 2022 

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 

 

 

Kính gửi: - Ủy ban MTTQ, các đoàn thể phường; 

- Công an phường, trạm Y tế phường; 

- Các ông, bà Tổ trưởng tổ dân phố; 

- Công chức phường. 

Thực hiện công văn số 246/VHTT ngày 28/12/2022 của Phòng Văn hóa & TT 

thành phố Bắc Kạn 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. 

 Uỷ ban nhân dân phường Phùng Chí Kiên đề nghị các đoàn thể, Công an, 

Trạm y tế, công chức phường và tổ trưởng 12 tổ dân phố phối hợp, triển khai thực 

hiện một số nội dung sau: 

- Phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể đảng viên, hội viên, hộ gia đình 

và nhân dân trên địa bàn 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. 

(Gửi kèm 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). 

- Tuyên truyền, vận động Nhân dân tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể dục thể thao thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Ngoài những nội dung tuyên truyền trên UBND phường đề nghị Các ông, bà 

tổ trưởng các tổ dân phố  đôn đốc các hộ gia đình, các cơ quan, trường học đóng trên 

địa bàn tổ, treo cờ Tổ quốc, tổng vệ sinh xung quanh cơ quan, trường học, nhà ở nhà 

từ ngày 30/12/2022 đến hết ngày 08/01/2023. 

Với các nội dung trên, Ủy ban nhân dân phường Phùng Chí Kiên đề nghị các 

thành phần có liên quan như kính gửi phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- Phòng VHTT thành phố; 

- Đảng ủy – HĐND phường; 

- CT, PCT UBND phường; 

Gửi bản giấy: 

- 12 tổ dân phố; 

- Lưu VP, VHXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Đình Hưng 
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