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Số: 759 /VP-KTN 

V/v thực hiện Công điện số 
05/CĐ-UBATGTQG ngày 

21/02/2019 của Ủy ban ATGT 
Quốc gia 

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

 

Lạng Sơn, ngày 04 tháng 3 năm 2019 

 
 

Kính gửi:  
- Các Sở: Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, 
Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch;
- Công an tỉnh Lạng Sơn;  
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công điện số 05/CĐ-UBATGTQG ngày 21/02/2019 của Ủy 
ban An toàn giao thông Quốc gia về việc tăng cường chỉ đạo đảm bảo trật tự an 
toàn giao thông tại địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu chỉ đạo 
như sau: 

Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, Chủ tịch UBND các 
huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực 
hiện quyết liệt, có hiệu lực, hiệu quả các nội dung thuộc trách nhiệm của địa 
phương tại Công điện nêu trên và các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh 
tại Văn bản số 1251/UBND-KTN ngày 17/12/2018 về việc thực hiện Công điện 
số 1793/CĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số 
42/TB-UBND ngày 28/01/2019 và Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 
02/02/2019 của UBND tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao 
thông trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019. 

(Công điện số 05/CĐ-UBATGTQG sao gửi kèm qua eOffice và trên Trang 
thông tin của Văn phòng UBND tỉnh). 

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh tại Quyết 
định số 1759/QĐ-UBND; 
- Đài PT-TH tỉnh; 
- Báo Lạng Sơn;  
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng CM, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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