
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                     

Số:         /UBND-ĐTXD 

V/v thực hiện Công điện 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 trong dịp nghỉ Lễ 30/4 

và 01/5/2022 
  
 

 
 

Tuyên Quang, ngày         tháng  4  năm 2022 

Kính gửi:   

- Ban An toàn giao thông tỉnh; 

- Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao 
thông tỉnh. 
 

 

Thực hiện Công điện số 360/CĐ-TTg ngày 20/4/2022 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 trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2022 (có Văn bản điện tử gửi 

kèm theo). 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

1. Các cơ quan, đơn vị tại mục “Kính gửi” theo chức năng, nhiện vụ, 

quyền hạn chủ động tổ chức thực hiện và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, 

đơn vị liên quan thực hiện nghiêm, có hiệu quả nội dung yêu cầu của Thủ tướng 

Chính phủ tại Công điện nêu trên; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các kế hoạch, 

nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo về công tác bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông và quy định về phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm kịp thời, đúng 

quy định của pháp luật. 

2. Giao Sở Giao thông vận tải (Cơ quan thường trực Ban An toàn giao 

thông tỉnh) làm đầu mối, có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị liên quan thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại 

điểm 1 Văn bản này; tổng hợp, báo cáo theo nội dung tại điểm 6 Công điện nêu 

trên với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm 

thời gian theo quy định. 



2 
 

3. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chủ động thực hiện và tăng cường 

chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao 

thông đồng thời thực hiện các giải pháp hiệu quả để đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông trên địa bàn quản lý./. 

 Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo phòng, chống  
   dịch Covid-19 tỉnh; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Chủ tịch UBND tỉnh;                      
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Như trên; (thực hiện) 
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu VT, ĐTXD. (Ch) 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 
 

Tạ Văn Dũng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Báo cáo) 
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