
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                     

Số : 2270/UBND-ĐTXD Tuyên Quang, ngày 24 tháng  7  năm 2020 

 
           V/v Thực hiện Công điện của 

  Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục 

   hậu quả, không để xảy ra các vụ tai nạn 

giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường bộ 

 

                Kính gửi :   - Sở Giao thông Vận tải; 

 - Công an tỉnh; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công điện số 949/CĐ-TTg ngày 21/7/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc khắc phục hậu quả, không để xảy ra các vụ tai nạn giao 

thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường bộ (gửi kèm theo). 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh)  

giao Sở Giao thông Vận tải (Cơ quan Thường trực Ban An toàn giao thông 

tỉnh) chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố, các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả nội dung Công điện của Thủ 

tướng Chính phủ, trong đó tập trung một số nội dung cụ thể sau: 

- Siết chặt công tác quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải 

bằng xe ô tô trên địa bàn, 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 hành vi vi phạm. 

- Tiếp tục 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. 

- 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 2, quốc lộ 37, quốc lộ 2C... có lưu lượng 

phương tiện giao thông lớn./. 

    TL. CHỦ  TỊCH 

Nơi nhận : CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  
- Như kính gửi (thực hiện); 

- Các thành viên Ban ATGT tỉnh; 
 

- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;  
- Lưu VT-GT.   A.50    

 

Tạ Văn Dũng 
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