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Số:         /UBND-BATGT 
V/v thực hiện công tác đảm bảo an 

toàn giao thông dịp trước, trong và 

sau Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 

trên địa bàn  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
       TP. Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2022 

      

               Kính gửi:  

 

 

- Công an thành phố; 

- Phòng Quản lý đô thị; phòng Văn hóa - Thông 

tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố; Đội 

Quản lý TTĐT thành phố; Ban Quản lý dự án 

ĐTXD thành phố; 

- UBND các phường, xã. 
  

Thực hiện Công văn số 301/SGTVT-KCHT&ATGT ngày 26/01/2022 của 

Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn về việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao 

thông dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022. UBND thành phố 

đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị: Triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung, 

nhiệm vụ liên quan được nêu tại Công văn số 301/SGTVT-KCHT&ATGT ngày 

26/01/2022 của Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn về việc thực hiện công tác đảm bảo 

an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.  

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Công văn số 34/UBND-

QLĐT ngày 07/01/2022 của UBND thành phố về việc đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông hệ thống đường đô thị, đường huyện và đường liên thôn trong dịp Tết 

nguyên đán và các ngày Lễ hội đầu xuân năm 2022. 

2. UBND các phường, xã: Tiếp tục Chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý trật 

tự đô thị thành phố tổ chức ra quân duy trì duy trì đảm bảo trật tự đô thị, ATGT 

trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022 theo Kế hoạch số 

332/KH-BATGT ngày 22/12/2021 của Ban ATGT Thành phố về Bảo đảm trật tự 

an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

và Lễ hội Xuân năm 2022; Công văn số 34/UBND-QLĐT ngày 07/01/2022 của 

UBND thành phố về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông hệ thống đường đô 

thị, đường huyện và đường liên thôn trong dịp Tết nguyên đán và các ngày Lễ hội 

đầu xuân năm 2022. 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - UBND tỉnh (b/c); 

- Sở GTVT Lạng Sơn; 

 - CT, PCT UBND thành phố; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Đặng Quốc Minh 
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