
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH VĨNH PHÚC 
 

Số:           /UBND-CN1 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

Vĩnh Phúc, ngày          tháng  3  năm 2021 

V/v thực hiện Công điện của Chủ 

tịch Ủy ban ATGT Quốc gia về ngăn 

chặn tai nạn giao thông đặc biệt 

nghiêm trọng đối với xe chở khách 

 

  

Kính gửi:  

- Công an tỉnh; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công điện số 62/CĐ-UBATGTQG ngày 16/3/2021 của Chủ tịch 

Ủy ban ATGT Quốc gia về ngăn chặn tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đối 

với xe chở khách (sao gửi kèm theo), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước 

chỉ đạo như sau: 

1. Công an tỉnh chỉ đạo tăng cường kiểm tra, tuần tra xử lý các vi phạm trong 

hoạt động vận tải xe chở khách (như chở quá số người quy định, vi phạm tốc độ, 

nồng độ cồn, ma túy, không thắt dây bảo hiểm,...).  

2. Sở Giao thông vận tải và các địa phương chỉ đạo tăng cường kiểm tra việc 

chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách 

đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, xử lý nghiêm theo quy định nếu có vi 

phạm. Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chấp hành trật tự an toàn giao thông trên địa 

bàn tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ủy ban ATGT Quốc gia (B/c); 

- TTTU, TT HĐND tỉnh (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 

- Đài PT&TH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc; 

- Cổng Thông tin GTĐT tỉnh; 

- CV: NCTH; 

- Lưu: VT. 

  (K-        b) 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thanh 
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