
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

 
Số: 506/UBND-KTN 

V/v tăng cường các giải pháp bảo
đảm trật tự ATGT 

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

 
Lạng Sơn, ngày   06  tháng 6 năm 2018 

  
 

     Kính gửi:   
- Các Sở: Giao thông vận tải; Thông tin và Truyền thông; 
Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; 
- Công an tỉnh;   
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ 

Trương Hòa Bình tại Công văn số 4988/VPCP-CN ngày 28/5/2018 của Văn phòng 
về việc khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, 
UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 
818/UBND-KTN ngày 14/8/2017 về việc thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ; Công văn số 358/UBND-KTN ngày 23/4/2018 về việc tăng 
cường thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018. 

2. Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động của các 
phương tiện phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn, ngăn chặn và xử lý 
nghiêm các hành vi sử dụng phương tiện sản xuất nông nghiệp để chở người tham 
gia giao thông. 

3. UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể nhân dân 
để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào tự quản giữ gìn và bảo 
đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. 

4. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Công 
văn này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 
- Báo Lạng Sơn; 
- CPVP UBND tỉnh, các phòng CM, TTTHCB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT). 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Lý Vinh Quang 
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