
 

 

UBND HUYỆN SÔNG HINH  

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 

Số: 06/VHTT 

V/v quản lý bảo vệ một số hộp đèn, tiểu 

cảnh trang trí Chào năm mới 2022 –  

Xuân Nhâm Dần  

Sông Hinh, ngày 17 tháng 01 năm 2022 

 

 

Kính gửi: UBND thị trấn Hai Riêng. 

  
 

 Thực hiện Công văn số 1924/UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của UBND 

huyện Sông Hinh về việc bảo vệ hộp đèn, tiểu cảnh trang trí mừng xuân Nhâm Dần; 

trong đó giao Phòng VH&TT huyện theo dõi việc triển khai thực hiện công văn trên.  

Qua dõi theo một thời gian thực hiện, Phòng VH&TT huyện nhận thấy, mặc 

dù 2 hộp đèn dựng tại ngã tư trung tâm huyện do Ngân hàng Agribank và HDBank 

tài trợ thì vệ sinh, môi trường (nước thải, rác bẩn) khu vực này đã có nhiều chuyển 

biến. Tuy nhiên, một số hộ kinh doanh gần khu vực này sau khi sử dụng dù, bạt để 

che nắng, che mưa thi để dù, bạt gần 2 hộp đèn gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng 

đến hình ảnh của hộp đèn. Hiện nay, tại ngã 3 giao nhau giữa QL19c và QL29 khu 

phố 1 đã xây dựng xong 01 tiểu cảnh Chào xuân Nhâm dần do Viettel tài trợ.  

 Phòng VH&TT huyện kính đề nghị, UBND thị trấn Hai Riêng tiếp tục chỉ đạo 

các bộ phận chức năng và Ban nhân dân khu phố 1 có biện pháp bảo vệ các hộp đèn, 

tiểu cảnh trang trí nêu trên và tuyệt đối không cho du khách, người dân dẫm đạp, hoặc 

cho em nhỏ đứng trên các bậc tam cấp của hộp đèn, tiểu cảnh trang trí gây ra hư hỏng. 

 - Đối với 2 hộp đèn tại ngã tư trung tâm huyện không để dù, bạt của các hộ 

kinh doanh sau khi sử dụng xong không được để gần hộp đèn, tiểu cảnh sẽ gây phản 

cảm, mất mỹ quan đô thị. 

 - Đối với tiểu cảnh Chào xuân Nhâm dần tại ngã 3 giao nhau giữa QL19c và 

QL29 khu phố 1 không để người dân xả rác thải khu vực này và thường xuyên tuyên 

truyền, vận đông người dân cùng tham gia bảo vệ tiểu cảnh. 

Rất mong sự quan tâm phối hợp của các đồng chí./.  

Trần trọng./. 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Đc Ksor Y Phun, PCT. UBND huyện; 

- Lưu: VT. 
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Nguyễn Như Đông 
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