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Số:          /VP-KTN 
V/v dự thảo báo cáo kết quả thực hiện 

Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an 

toàn giao thông đường bộ đến năm 

2020 và tầm nhìn đến năm 2030 

   Lạng Sơn, ngày     tháng 4 năm 2020 

                                              

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải 

             

Thực hiện Công văn số 133/CV-UBATGTQG ngày 26/3/2020 của Ủy ban 

An toàn giao thông Quốc gia về việc báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược quốc 

gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến 

năm 2030, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

          Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực 

hiện đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông đường bộ từ năm 2012 đến năm 2020; xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ và giải 

pháp từ năm 2020 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh và dự thảo báo cáo của UBND 

tỉnh theo yêu cầu của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Công văn trên. Thời 

hạn hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 18/4/2020. 

          Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giao thông vận tải và các cơ quan 

liên quan thực hiện./. 

 

 Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- CPVP UBND tỉnh,  

các Phòng: TH, KTN, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

  

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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