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Kính gửi:   

- Sở Giao thông vận tải; 

- Công an tỉnh;  

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 949/CĐ-TTg 

ngày 21/7/2020 "về khắc phục hậu quả, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông 

đặc biệt nghiêm trọng trên đường bộ", Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Giao thông vận tải  

a) Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Thanh tra giao thông vận tải thực hiện các 

biện pháp siết chặt công tác quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải 

bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về điều 

kiện kinh doanh vận tải đối với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, 

xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm. 

b) Tiếp tục chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố 

rà soát, phát hiện và xử lý triệt để các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông 

trên mạng lưới các tuyến đường do địa phương quản lý, đặc biệt là những tuyến 

đường đèo dốc; sẵn sàng đảm bảo giao thông, xử lý khắc phục sự cố sạt lở, hư 

hỏng do mưa lũ gây ra. 

2. Công an tỉnh chỉ đạo các phòng, đơn vi ̣ trưc̣ thuôc̣, Công an các huyện, 

thành phố với nòng cốt là lưc̣ lươṇg Cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần 

tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về 

trật tự an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt là trên các tuyến quốc lộ trọng điểm 

như Quốc lộ 1A, 1B, 4A, 4B có lưu lượng phương tiện giao thông lớn; tập trung 

kiểm tra và xử lý vi phạm đối với xe chở khách, xe chở hàng hoạt động trong thời 

gian từ 21 giờ 00 phút ngày hôm trước đến 05 giờ ngày hôm sau. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan tập trung chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện các nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

  - Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                   Hồ Tiến Thiệu 
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