
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

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

 

Số:  857/UBND-KTN 

V/v tăng cường thực hiện các giải 
pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn 

trong hoạt động vận tải đường bộ 

Lạng Sơn, ngày  06  tháng 9 năm 2018 

 
 

Kính gửi:  
- Các Sở: Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông; 
- Công an tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 
Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 23/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong 
hoạt động vận tải đường bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan 
thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:  

1. Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo 
chức năng nhiệm vụ tăng cường công tác hậu kiểm đối với đơn vị kinh doanh vận 
tải, tổ chức đợt cao điểm kiểm tra việc thực hiện quy định về điều kiện kinh doanh 
vận tải đối với các đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô theo hợp đồng, xử 
lý nghiêm các đơn vị vi phạm theo quy định; tổ chức đợt cao điểm tuần tra kiểm 
soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tập trung xử lý người điều khiển xe 
ô tô chở khách, xe ô tô tải, container vi phạm và các hành vi vi phạm là nguyên 
nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông; tiếp tục rà soát, xử lý triệt để các điểm đen, 
điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến đường bộ địa phương quản lý. 

2. Giao Sở Giao thông vận tải thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm 
tra, xử lý và kiến nghị xử lý vi phạm quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao 
thông trong kinh doanh vận tải đối với toàn bộ đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô 
tô trên địa bàn có xảy ra tai nạn giao thông trong năm 2017 và 06 tháng đầu năm 
2018. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, 
phổ biến quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đối với hoạt động kinh 
doanh vận tải bằng xe ô tô. 

Chỉ thị số 24/CT-TTg được gửi kèm theo qua eOffice và trên Trang thông tin 
của Văn phòng UBND tỉnh./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
 các Phòng CM, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Lý Vinh Quang 
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