
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 
Số: 2016 /VP-KTN 

V/v tăng cường công tác quản lý 
vận tải đường thủy khu vực cửa 

khẩu Bình Nghi 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày  06 tháng 6 năm 2018 

 
 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải. 

 

Xem xét Báo cáo số 153/BC-UBND của UBND huyện Tràng Định về 
việc kết quả hội đàm và xin ý kiến về việc quản lý an toàn vận tải xuồng hàng 
trên sông Bình Nghi, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý 
kiến như sau: 

Yêu cầu Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác quản lý nhà nước đối 
với hoạt động vận tải đường thủy nội địa; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan khẩn trương kiểm tra các phương tiện thủy nội địa và người lái khu vực 
cửa khẩu Bình Nghi về điều kiện hoạt động vận tải theo quy định, có biện pháp 
quản lý bảo đảm các phương tiện đủ tiêu chuẩn hoạt động, bảo đảm trật tự, an 
toàn giao thông đường thủy nội địa. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giao thông vận tải và các cơ 
quan liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Ngoại vụ; 
- Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh; 
- Công an tỉnh; 
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 
- Ban QL KKTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn; 
- UBND huyện Tràng Định; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
 các phòng: TH, KTN, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT). 
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