
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

TỈNH KON TUM  

CHI CỤC KIỂM LÂM  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /CCKL-TC  Kon Tum, ngày      tháng     năm  
 

V/v bảo đảm trật tự an toàn giao 

 thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết 

Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội 

 xuân năm 2023 

 

 

 

          Kính gửi:  

       - Các phòng chuyên môn; 

       - Các đơn vị trực thuộc. 
 

Thực hiện Công văn số 4382/UBND-HTKT, ngày 26 tháng 12 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong 

dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân năm 2023. 

Chi cục Kiểm lâm đề nghị Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các 

đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện 

nhiệm vụ sau: 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động công chức và người lao động biết, 

tham gia giao thông tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông (ATGT), 

tuân thủ hiệu lệnh và hướng dẫn của lực lượng chức năng; nâng cao ý thức, văn 

hóa giao thông, nhường nhịn và giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông; chủ động 

tham gia giao thông an toàn và 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 xe mô tô, xe máy, xe đạp điện; phòng tránh tai nạn giao thông 

đường thủy nội địa… tại cơ quan, đơn vị mình. 

(Gửi văn bản kèm theo) 

Chi cục Kiểm lâm đề nghị Thủ trưởng các đơn vị biết triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                             
- Như trên (t/h); 

- Lãnh đạo CCKL; 

- Lưu: VT, TC(Ninh) 

KT.CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tiến 
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