
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /VP-KT 
 

V/v rà soát điểm đen, điểm tiềm ẩn 

nguy cơ gây tai nạn giao thông trên 

địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2022 

 

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải. 

 

Thực hiện Công văn số 209/UBATGTQG ngày 02/6/2022 của Ủy ban An 

toàn giao thông Quốc gia về việc rà soát, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ 

gây tai nạn giao thông trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 

đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban An toàn 

giao thông tỉnh có ý kiến như sau: 

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

- Rà soát, kiểm tra, tổng hợp danh mục các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy 

cơ gây tai nạn giao thông trên các tuyến đường quốc lộ, trực tiếp báo cáo, đề xuất 

Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam bổ sung vào kế hoạch bảo trì 

đường bộ năm 2022 và kế hoạch năm 2023. 

- Rà soát, kiểm tra, tổng hợp các vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ 

gây tai nạn giao thông trên các tuyến đường địa phương; báo cáo, đề xuất UBND 

tỉnh xem xét theo quy định. 

(Công văn số 209/UBATGTQG gửi kèm theo qua VNPT-iOffice) 

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

liên quan thực hiện./. 
  

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Ban QL KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

 Phòng THNC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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