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Kính gửi:   

- Sở Giao thông vận tải;  

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Công an tỉnh; 

- Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Báo Lạng Sơn; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

 

Thực hiện Công văn số 700/TTg-CN ngày 10/6/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc triển khai Báo cáo của Ủy ban quốc phòng an ninh của Quốc 

hội về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu 

cầu các cơ quan liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

1. Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND các huyện 

thành phố theo chức năng nhiệm vụ, tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ 

đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 13/5/2019 về triển khai 

thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 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 và khắc phục ùn tắc 

giao thông; Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh về tăng 

cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 

2019 - 2021; Kế hoạch số 02/KH-BATGT ngày 10/01/2020 của Ban An toàn 

giao thông tỉnh về bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020 với chủ đề “Đã 

uống rượu, bia - không lái xe”. 

2. Các sở, ngành, đoàn thể, các cơ quan thành viên Ban An toàn giao 

thông tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố và các cơ 

quan báo, đài tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật tới tất cả các tầng lớp nhân dân về trật tự an toàn giao thông, bám sát chủ đề 

Năm an toàn giao thông 2020 “Đã uống rượu, bia - không lái xe”, trọng tâm là 

Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia, 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; nội dung và phương pháp tuyên truyền phải 
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thường xuyên được đổi mới, phong phú, phù hợp từng đối tượng, xây dựng các 

chuyên đề tuyên truyền để cụ thể hóa chủ trương đảm bảo phù hợp với từng địa 

bàn, cơ quan, đơn vị./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh; 

- MTTQ và các đoàn thể tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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