
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  4  năm 2021 

V/v thực hiện kết luận của Phó Thủ 

tướng Chính phủ Trương Hòa Bình 

tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm 

TTATGT quý I năm 2021 

 

  

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Công an tỉnh; BCH Quân sự tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa 

Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tại Hội nghị trực tuyến toàn 

quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Quý I và triển khai nhiệm 

vụ trọng tâm Quý II năm 2021 tại Thông báo số 77/TB-VPCP ngày 17/4/2021 của 

Văn phòng Chính phủ (sao gửi kèm theo), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn 

Khước giao nhiệm vụ: 

Giao Sở Giao thông vận tải – cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông 

tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo 

của Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Rà soát công tác bảo đảm trật 

tự, an toàn giao thông của tỉnh, đề xuất các giải pháp để kiềm chế, giảm tai nạn 

giao thông trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt chỉ đạo của UBND tỉnh về bảo đảm   

trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

tại văn bản số 2721/UBND-CN1 ngày 20/4/2021./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ủy ban ATGT Quốc gia (B/c); 

- Văn phòng Chính phủ (B/c); 

- TTTU, TT HĐND tỉnh (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 

- CV: CN1; 

- Lưu: VT. 

  (K-        b) 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thanh 
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