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KẾ  HOẠCH 

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch,  

Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021 

 

 Trong những ngày Tết, Lễ hội đầu năm, nhu cầu đi lại mua sắm và thăm 

hỏi người thân của nhân dân tăng mạnh, phương tiện tham gia giao thông tăng 

đột biến, dẫn đến nhiều trường hợp vi phạm Luật giao thông như: Xe chở quá số 

người quy định; người uống rượu, bia vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao 

thông; không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và các trường hợp lấn 

chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh bán hành, dựng rạp.... Nguy cơ 

làm gia tăng tai nạn giao thông trong dịp này là rất cao. Trước những nguy cơ 

tiềm ẩn trên, để ứng phó kịp thời và hạn chế mức thấp nhất về tai nạn giao thông 

trên địa bàn thành phố trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ 

hội Xuân 2021. Ban An toàn giao thông thành phố Lạng Sơn xây dựng kế hoạch 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 

04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường 

thủy nội địa; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng 

cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.  

2. Thực hiện quyết liệt các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông, gắn với thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 trên địa bàn thành phố trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 

Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021, tạo tiền đề thực hiện hiệu quả hoạt động bảo đảm 

trật tự an toàn giao thông năm 2021. 

3. Bảo đảm giao thông thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện và an 

toàn cho hành khách, vận tải hàng hóa phục vụ dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên 

đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021. 

4. Kéo giảm giảm tai nạn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trong 

dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021. 

5. Tổ chức cao điểm ra quân kiểm tra, xử lý, tháo dỡ đối với các trường hợp 

lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, họp chợ, các lều quán, mái che 

mái vẩy, biển quảng cáo, pa nô, áp phích, băng rôn khẩu hiệu, dựng rạp không 

đúng quy định. 
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II. CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU 

1. Công tác đảm bảo trật tự ATGT: 

1.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật 

tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông trong việc 

chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông (đội mũ bảo hiểm, tuân thủ quy 

định tốc độ, không uống rượu bia khi điều khiển phương tiện, không chở ba, bốn 

người trên xe gắn máy…); đội ngũ lái xe, đặc biệt là lái xe khách để nâng cao ý 

thức trách nhiệm, tuân thủ quy tắc giao thông khi điều khiển phương tiện gắn 

với thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

1.2. Phối hợp xây dựng phương án huy động tối đa các loại phương tiện 

vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của nhân dân, nhất là trước, 

trong và sau tết Nguyên đán, giải tỏa khách ùn đọng tại các bến tàu, bến xe, 

không để khách ở lại qua đêm tại các điểm trên. Xây dựng phương án tổ chức 

phân luồng giao thông và bố chí lực lượng điều tiết giao thông tại các tuyến 

đường trọng điểm, các tuyến đường đang thi công, tại khu vực tổ chức các lễ hội 

lớn trên địa bàn thành phố. 

1.3. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn 

giao thông; vi phạm trong các hoạt động vận tải, trọng tâm là tuyến Quốc lộ 1A 

(đoạn qua địa bàn thành phố), các tuyến đường có lưu lượng người tham gia 

giao thông cao. 

1.4. Chỉnh trang kết cấu hạ tầng giao thông, rà soát lại hệ thống cọc tiêu, 

biển báo, báo hiệu, biển chỉ dẫn, các vị trí "điểm đen" và các đoạn đường hay 

xảy ra tai nạn giao thông, thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn giao 

thông tại các dự án, công trình giao thông đang thi công, phải hoàn trả mặt 

đường để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện đi lại trong dịp tết, mùa lễ 

hội; không để xảy ra ùn tắc giao thông do thi công công trình. 

1.5. Triển khai các biện pháp ngăn chặn đua xe trái phép, lạng lách, đánh 

võng trên các tuyến đường đô thị và biện pháp hạn chế tai nạn giao thông do xe 

mô tô, xe gắn máy ở khu vực nông thôn khi có Lễ hội. 

1.6. Tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc các Ban, ngành, 

đoàn thể triển khai thực hiện các hoạt động bảo đảm trật tự An toàn giao thông gắn 

với thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

2. Công tác ra quân cao điểm xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự 

đô thị: 

2. 1. Đối tượng tập trung kiểm tra, xử lý  

- Các lều, quán, mái che, mái vẩy, biển quảng cáo, băng rôn không đúng 

quy định, các vật dụng, chậu cây làm mất mỹ quan trên các tuyến đường, các vị 

trí trọng điểm và tuyến phố văn minh, kiên quyết tháo dỡ đối với các trường hợp 

tái phạm. 

- Các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh tại các 

tuyến đường, các vị trí trọng điểm và các tuyến phố văn minh đô thị. Các xe đẩy bán 

hàng rong không đúng quy định làm mất mỹ quan đô thị và mất an toàn giao thông. 

- Các phương tiện dừng, đỗ không đúng nơi quy định gây mất trật tự an toàn 
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giao thông, trật tự đô thị, đặc biệt đối với các tuyến đường chính, trọng điểm và 

tuyến phố văn minh đô thị.  

 2. 2. Tuyến đường và khu vực trọng điểm thực hiện đảm bảo trật tự 

đô thị 

- Triển khai thực hiện trên tất cả các tuyến đường, trong đó trọng điểm là 

các tuyến đường chính, khu vực cọng cộng, các tuyến phố văn minh và đặc biệt 

trên các tuyến đường, khu vực nơi diễn ra các hoạt động tổ chức Lễ hội xuân 

Tân Sửu năm 2021. 

- Bố trí lực lượng ra quân đồng bộ thực hiện giải tỏa hành lang an toàn 

giao thông các tuyến đường như: Trần Phú, Trần Đăng Ninh, Lê Lợi, Ngô 

Quyền, Bà Triệu, Phai Vệ, Quang Trung, Hùng Vương... 

- Kiểm tra, xử lý nghiêm các khu vực trọng điểm tụ tập họp Chợ bán hàng 

rong tự phát như: Ngã ba đường Lê Đại Hành - đường Hoàng Đình Kinh (Ngã 

tư Pò Mỏ), ngã ba đường Lê Hồng Phong - Trần Đăng Ninh, đường Yết Kiêu - 

Nhị Thanh, ngã tư đường Lê Đại Hành – Lê Lợi, ngã tư đường Bà Triệu – Lý 

Thái Tổ, ngã ba đường Trần Đăng Ninh đi ra đường QL1A (khu vực xã Hoàng 

Đồng), ngã tư đường Ngô Quyền – QL1A, ngã ba đường Chùa Tiên – Hùng 

Vương... 

 2. 3. Nội dung tuyên truyền, ký cam kết 

 Tổ chức thông báo, tuyên truyền rộng rãi kế hoạch này và các quy định của 

pháp luật về trật tự giao thông, trật tự đô thị trên hệ thống thông tin của thành phố; 

tuyên truyền lưu động đến các hộ dân trên các tuyến đường và các khu vực trọng 

điểm, gửi thông báo đến toàn thể các hộ dân để nhân dân biết và tự giác chấp hành 

tháo dỡ mái che, mái vẩy và không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh 

doanh bán hàng.  

 3. Nội dung thực hiện  

 3.1. Thời gian thực hiện 

 - Thông báo, tuyên truyền: Từ ngày 27/12/2020 đến ngày 29/12/2020 

 - Tổ chức đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý: Từ ngày 30/12/2020 đến ngày 

15/3/2021. 

 3.2. Phương tiện tham gia:  

 - Phương tiện tham gia: Các phương tiện của Đội Quản lý trật tự đô thị, 

Công an, Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố, UBND 03 phường được giao 

sử dụng xe ô tô.  

 - Dụng cụ tháo dỡ: Do UBND các phường, xã chuẩn bị. 

 3.3. Lực lượng tham gia: 

 Đội Quản lý trật tự đô thị, Công an, phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm 

Văn hóa - Thể thao và UBND các phường, xã. Trong đó UBND các phường, xã là 

đơn vị thực hiện chính, các đơn vị còn lại có trách nhiệm phối hợp, bố trí lực lượng 

và phương tiện tham gia thực hiện đảm bảo đúng theo chức năng, nhiệm vụ của 

từng đơn vị. 
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 4. Kinh phí thực hiện 

 - Sử dụng nguồn kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021 phân 

bổ cho các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã và nguồn thu từ xử phạt vi 

phạm hành chính điều tiết cho UBND các phường.  

 - UBND phường theo dõi, chấm công lập danh sách những người tham gia 

và chi trả chế độ bồi dưỡng theo quy định.  

 5. Thời gian báo cáo kết quả thực hiện 

 Kết thúc đợt cao điểm UBND phường, xã và các đơn vị liên quan báo cáo 

UBND thành phố kết quả thực hiện về công tác trật tự đô thị (thông qua Đội Quản 

lý trật tự đô thị thành phố tổng hợp), đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT 

(thông qua Phòng Quản lý đô thị thành phố tổng hợp), xong trước ngày 

20/03/2021. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN       

1. Phòng Quản lý đô thị thành phố:  

Chủ trì, tham mưu cho UBND thành phố và Ban ATGT thành phố ban 

hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác đảm bảo trật tự An toàn 

giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 

2021 trên địa bàn thành phố.  

Tổ chức kiểm tra duy tu, sửa chữa thường xuyên đường bộ; yêu cầu các 

đơn vị thi công đường bộ hoàn trả mặt đường, vỉa hè và không để vật liệu xây 

dựng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; đảm bảo hoạt động của các cụm đèn tín hiệu 

giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 

2021. Thường xuyên bố trí cán bộ trực để tham mưu chỉ đạo, xử lý kịp thời công 

tác đảm bảo an toàn giao thông trong những ngày cao điểm. 

Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa 

bàn thành phố Lạng Sơn xong trước ngày 25/03/2021. 

2. Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố:  

Xây dựng, tổng hợp nội dung tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện 

các quy định về trật tự An toàn giao thông và nâng cao ý thức chấp hành công tác 

trật tự đô thị của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và 

Lễ hội Xuân 2021; phối hợp với Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh, tuyên truyền 

an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 

2021 với nội dung phong phú, hấp dẫn; bố trí lịch phát sóng phù hợp với thời 

gian sinh hoạt, lao động của nhân dân; phối hợp với các đơn vị xây dựng 

phương án tổ chức giao thông và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong 

chương trình tổ chức các Lễ hội trên địa bàn thành phố gắn với thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Chủ trì phối hợp với các đơn vị thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền, nhắc 

nhở đến các cơ quan, hộ kinh doanh, hộ gia đình, cửa hàng... treo biển hiệu, pa 

nô, áp phích ... không đúng nơi quy định gây mất an toàn giao thông, mỹ quan 

đô thị; cử lực lượng tham gia phối hợp theo kế hoạch của UBND phường, xã trong 

việc xử lý treo băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích, biển quảng cáo không đúng 
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quy định gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trong dịp Tết Dương lịch, 

Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021. 

3. Trung Tâm Văn hóa - Thể thao thành phố:  

Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền lưu động, hướng dẫn nhân dân 

thực hiện các quy định về trật tự An toàn giao thông và nâng cao ý thức chấp 

hành công tác trật tự đô thị của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên 

đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021; Sử dụng các thông điệp, băng rôn, khẩu hiệu 

tuyên truyền và tập trung tuyên truyền các biện pháp hạn chế tai nạn giao thông 

và thực hiện “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; gắn với thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Phối hợp với UBND các phường, 

xã tuyên truyền trong các đợt ra quân theo kế hoạch. 

 4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính 

trị - xã hội thành phố:  

 Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về trật tự An toàn 

giao thông và tuyên truyền đến nhân dân không lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, 

họp chợ và tự giác tháo dỡ lều, quán, mái che, mái vẩy, biển quảng cáo, băng rôn 

không đúng quy định, tổ chức cho hội viên, đoàn viên ký cam kết gương mẫu 

chấp hành, đồng thời tích cực vận động các thành viên trong gia đình đội mũ 

bảo hiểm khi tham gia giao thông; khi đã sử dụng rượu bia không điều khiển 

phương tiện tham gia giao thông, chấp hành nghiêm chỉnh tín hiệu giao thông, 

thực hiện nghiêm đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, thực hiện "Đã 

uống rượu, bia - không lái xe".  

5. Hội Chữ thập đỏ thành phố:  

Tham gia, phối hợp với lực lượng chức năng của thành phố, UBND các 

phường, xã trong hoạt động đảm bảo trật tự ATGT; tham gia hỗ trợ sơ cấp cứu 

khi xảy ra TNGT trên địa bàn.  

6. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố:  

Tuyên truyền, vận động thanh niên gương mẫu, tình nguyện tham gia giữ 

gìn trật tự An toàn giao thông và tuyên truyền đến nhân dân không lấn chiếm vỉa 

hè để kinh doanh, họp chợ và tự giác tháo dỡ lều, quán, mái che, mái vẩy, biển 

quảng cáo, băng rôn không đúng quy định. Tổ chức bố trí thanh niên tình nguyện 

tại các điểm chốt giao thông có mật độ phương tiện và người tham gia đông đúc, 

tại các cụm đèn tín hiệu để hướng dẫn người tham gia giao thông, chấp hành 

pháp luật trật tự An toàn giao thông; vận động đoàn viên, thanh niên gương mẫu 

chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông, đội mũ bảo hiểm khi tham gia 

giao thông bằng mô tô xe gắn máy, không đua xe trái phép và không uống rượu 

bia trước khi điều khiển phương tiện. 

7. Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố:  

Chỉ đạo các trường THCS, tiểu học, mầm non trên địa bàn thành phố tăng 

cường phổ biến, giáo dục các quy định về trật tự An toàn giao thông cho giáo 

viên, học sinh; giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh khi 

tham gia giao thông; có các biện pháp ngăn chặn tình trạng học sinh chưa đủ 
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tuổi hoặc chưa có Giấy phép lái xe điều khiển mô tô, xe gắn máy; xử lý nghiêm 

đối với học sinh vi phạm quy định pháp luật về trật tự An toàn giao thông trong 

dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021; gắn với 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong các 

trường học. 

8. Công an thành phố:  

Xây dựng kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ 

tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm; tổ chức mở các đợt cao 

điểm tuần tra kiểm soát vào dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ 

hội Xuân 2021.  

Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Phòng cảnh sát giao thông 

công an Tỉnh, Thanh tra giao thông Tỉnh, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý 

các trường hợp xe chở vật liệu xây dựng không che chắn, vệ sinh, lôi kéo đất đá 

ra đường và các phương tiện dừng, đỗ không đúng nơi quy định trong dịp Tết 

Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021; tăng cường kiểm tra 

bãi xe khách, kiên quyết xử lý các bãi xe trái phép, phương tiện vận chuyển 

không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn an toàn,…  

Đẩy mạnh việc áp dụng biện pháp xử lý vi phạm trật tự An toàn giao 

thông bằng hình ảnh. Tích cực đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm 

hoạt động trên tuyến giao thông và tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe mô 

tô lạng lách, đánh võng, đua xe gây mất trật tự An toàn giao thông, trật tự công 

cộng trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021.  

Đảm bảo lực lượng thường trực, giải quyết kịp thời các vi phạm về trật tự 

An toàn giao thông, các vụ TNGT xảy ra trên địa bàn thành phố trong dịp Tết 

Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021 (bố trí lực lượng 

trực 24/24 giờ để chỉ đạo, xử lý kịp thời công tác đảm bảo an toàn giao thông 

trong đợt cao điểm). 

Bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp theo kế hoạch của UBND phường, xã.  

9. Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố:  

Bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp theo kế hoạch của UBND phường, xã. 

Kiểm tra, đôn đốc UBND các phường, xã thực hiện kế hoạch. Kịp thời báo cáo 

lãnh đạo thành phố đối với các đơn vị không nghiêm túc thực hiện. 

Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện ra quân xử lý các trường hợp vi phạm 

về trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Lạng Sơn xong trước ngày 25/03/2021. 

10. UBND các phường, xã:  

Chỉ đạo các khối phố, thôn trên địa bàn tích cực tổ chức tuyên truyền giáo 

dục pháp luật về trật tự An toàn giao thông và tuyên truyền đến nhân dân không 

lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, họp chợ và tự giác tháo dỡ lều, quán, mái che, mái 

vẩy, biển quảng cáo, băng rôn không đúng quy định trong dịp Tết Dương lịch, Tết 

Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021, gắn với thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến nhân dân. Tập trung tuyên truyền 

vào các nội dung sau: 
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- Đã uống rượu, bia - không lái xe. 

- Cảnh báo mức độ, nguy cơ tai nạn giao thông trong dịp Tết và Lễ hội 

sau Tết. 

 - Các mức xử phạt về các hành vi vi phạm giao thông theo Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. 

Căn cứ kế hoạch này chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị tổ 

chức đợt cao điểm ra quân xử lý công tác trật tự đô thị trên địa bàn quản lý; gửi 

cho các đơn vị phối hợp trước 02 ngày để chủ động bố trí lực lượng và phương 

tiện phối hợp. Lãnh đạo UBND các phường, xã trực tiếp chủ trì, chỉ đạo các 

buổi ra quân. Các cuộc ra quân phải đảm bảo các thành phần tham gia theo kế 

hoạch và mời Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp ghi hình, đưa tin.  

Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp đổ phế thải, vật 

liệu thải không đúng quy định và triển khai đảm bảo An ninh trật tự - An toàn 

giao thông trong các ngày Lễ hội diễn ra trên địa bàn. 

 11. Đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:  

 Tăng cường công tác tuyên truyền và cử phóng viên tham gia ghi hình và 

đưa tin.  

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

1. Khi xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết tại chỗ từ 

03 người chở lên, Công an thành phố, Phòng Quản lý đô thị, Đội Quản lý trật tự 

đô thị thành phố và UBND các phường, xã, thông báo ngay thông tin ban đầu 

bằng điện thoại cho Trưởng Ban ATGT hoặc Phó Ban ATGT thành phố để chỉ 

đạo giải quyết và báo cáo UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh.  

2. Trong đợt cao điểm tết Nguyên đán Tân Sửu Ban ATGT thành phố sẽ 

có văn bản hướng dẫn thời điểm, cách thức báo cáo sau.    

 Trên đây là kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT dịp Tết Dương lịch, Tết 

Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021 của Ban An toàn giao thông thành 

phố. Yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch và bố trí lực lượng tham gia phối 

hợp, tổ chức triển khai thực hiện./.   

 
Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban ATGT tỉnh (b/c); 

  - Đài Phát thanh TH tỉnh; 

- Phòng CSGT CA tỉnh; 

- Thanh tra giao thông tỉnh; 

- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Các thành viên Ban ATGT TP; 

- C, PCVP, CV; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 PHÓ CHỦ TỊCH UBND TP 

Đặng Quốc Minh 
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