
UBND TỈNH TUYÊN QUANG

BAN AN TOÀN GIAO THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /BATGT-VP
V/v tăng cường công tác đảm bảo trật

tự an toàn giao thông.

 Tuyên Quang, ngày     tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh.

       

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 28/01/2022 của Uỷ ban nhân

dân tỉnh về triển khai đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2022. Để tiếp tục
thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông

Quốc gia, Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị các cơ quan là thành viên triển
khai, thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Căn cứ chức năng nhiệm vụ chủ động rà soát thực hiện đầy đủ các

nhiệm vụ tại Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 28/01/2022 của Uỷ ban nhân dân

tỉnh về triển khai đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2022. Tập trung tăng
cường triển khai thực hiện quyết liệt và hiệu quả các phương án, giải pháp trong
công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn giao
thông trên địa bàn tỉnh.

2. Giao Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ

quan là thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh trong việc triển khai thực hiện
các nhiệm vụ. Kịp thời tham mưu với Ban An toàn giao thông tỉnh các chương
trình, kế hoạch trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông phù hợp với
tình hình thực tiễn trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị đồng chí Thủ trưởng các cơ quan thành viên Ban An toàn giao
thông tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

 Nơi nhận:
- UBATGT Quốc gia;
- TT Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;                                         B/cáo

- Đ/c Nguyễn Văn Sơn - CT UBND
  tỉnh – Trưởng Ban ATGT;
- Như kính gửi;
- Lưu VP BATGT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ  TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Việt Lâm
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