
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ TÀI CHÍNH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                         
     

Số:           /STC-VP Sóc Trăng, ngày       tháng 12  năm 2021 

V/v đảm bảo trật tự, an toàn 

giao thông dịp tết Dương lịch, 

tết Nguyên đán Nhâm Dần và   

Lễ hội xuân 2021 

  

                                          

Kính gửi: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra và  

Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính 

 

Ngày 13/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 

1725/CĐ-TTg về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết Dương 

lịch, tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân 2022; 

Theo Công văn số 56/BATGT ngày 15/12/2021 của Ban An toàn giao 

thông tỉnh Sóc Trăng về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết 

Dương lịch, tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân 2022. 

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) cho toàn thể công 

chức và người lao động vui đón tết Dương lịch, tết Nguyên đán Nhâm Dần và 

Lễ hội xuân 2022, Giám đốc yêu cầu Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra và 

Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Sở thực hiện các nội dung: 

1. Tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, đảm bảo trật tự ATGT khi 

tham gia giao thông cho toàn thể công chức và người lao động, nhất là quy định 

nghiêm cấm người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi 

thở có nồng độ cồn; phổ biến kỹ năng tham gia giao thông an toàn và kiến thức 

phòng, chống dịch COVID-19; vận động thực hiện: Đã uống rượu, bia - không 

lái xe; không phóng nhanh, vượt ẩu; không chở quá số người quy định; đội mũ 

bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; tuân thủ nguyên tắc 5K, 

nhất là luôn đeo khẩu trang khi tham gia giao thông 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo đảm trật tự ATGT trong dịp tết 

Dương lịch, tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân 2022; tuyên truyền về 

nguyên nhân, nguy cơ tai nạn giao thông tăng cao trong dịp Tết, lễ hội đến toàn 

thể công chức và người lao động trực thuộc….Vận động người thân thực hiện 

nghiêm các quy định về ATGT và phòng, chống dịch COVID-19; không điều 

khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi hoặc không có Giấy phép lái xe 

theo quy định; đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, nhằm nâng cao nhận 

thức, ý thức trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. 

3. Chỉ đạo công chức và người lao động trực thuộc thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng, tránh tai nạn giao thông; các biện pháp hạn chế tai nạn giao 

thông do xe mô tô, xe gắn máy, xe khác và các quy định về phòng, chống dịch 

COVID-19; không vi phạm trật tự ATGT; không vi phạm quy định về nồng độ 

cồn; không phóng nhanh, vượt ẩu, không chở quá số người quy định, quan sát 
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an toàn khi tham gia giao thông; gương mẫu chấp hành pháp luật về trật tự 

ATGT, thực hiện hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, nhằm 

nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông, tạo ý thức nghiêm chỉnh 

chấp hành pháp luật trật tự ATGT và phòng, chống dịch COVID-19. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ đề nghị Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra 

và Trưởng các phòng nghiệp vụ triển khai đến toàn thể công chức và người lao 

động biết và thực hiện các nội dung nêu trên. Đồng thời, Văn phòng tổng hợp 

báo cáo theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Ban ATGT tỉnh (để biết); 

- Lưu: VP. 

 

  GIÁM ĐỐC 

    

 

 

 

 

 

Dương Thị Kim Thúy 
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