
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 

 

Số:              /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày     tháng 4 năm 2021 
V/v thực hiện Chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ về công tác đảm 

bảo TT ATGT trong dịp nghỉ Lễ 

30/4 và 01/5/2021 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Kính gửi:  

- Ban An toàn giao thông tỉnh; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công điện số 479/CĐ-TTg ngày 15/4/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn 

giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4 - 01/5/2021, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch 

UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố và 

các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai các biện 

pháp thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4 

và 01/5/2021 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện trên. 

2. Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh (Sở Giao thông vận tải) chủ 

động tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn 

giao thông trong dịp nghỉ Lễ về Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia theo đúng 

yêu cầu; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời báo cáo, đề xuất 

UBND tỉnh chỉ đạo các nội dung theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành, cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  Phòng THNC, Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(VQK).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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