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Kính gửi:  

 - Công an thành phố; 

- Ủy ban MTTQVN thành phố; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

 - UBND các phường, xã. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 108/BC-UBND 

ngày 13/8/2021 về việc đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong quá 

trình vận chuyển nguyên, vật liệu của các doanh nghiệp khai thác mỏ trên địa bàn 

thành phố, UBND thành phố giao:   

1. Công an thành phố: 

- Tăng cường tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, Nghị quyết số 

32/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm 

kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, 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. 

 - Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng của Tỉnh duy trì hoạt 

động tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn 

giao thông, đặc biệt vào các giờ cao điểm. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan và UBND các 

phường, xã thường xuyên kiểm tra việc chấp hành cam kết của các doanh nghiệp, 

hộ gia đình kinh doanh vận tải trên địa bàn. 

2. Các phòng, đơn vị trực thuộc UBND thành phố và UBND các 

phường, xã 

- Chủ động tham mưu cho UBND thành phố trong công tác chỉ đạo, hướng 

dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông, vệ 

sinh môi trường trên địa bàn.  

- Phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố, các ngành có liên quan tuyên 

truyền về Luật Giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành đảm bảo 

thiết thực, hiệu quả để nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, cung cấp thông tin 

cho lực lượng chức năng kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm; cử thành phần có 
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liên quan của đơn vị tham gia kiểm tra chấp hành cam kết của các doanh nghiệp, 

hộ gia đình kinh doanh vận tải theo lĩnh vực phân công và địa bàn quản lý. 

3. Đề nghị Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể thành phố phối hợp với 

Công an thành phố, các phòng, đơn vị có liên quan, UBND các phường, xã tiếp tục 

tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân các quy định về 

Luật Giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời khuyến 

nghị người dân thường xuyên phản ánh, cung cấp thông tin cho lực lượng chức 

năng các trường hợp vi phạm để kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh;                      (để b/c) 

- Thường trực Thành ủy; 

- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố; 

- Lưu: VT. 
 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Hùng 

 

 

 

 

 


		2021-08-21T11:10:38+0700


		2021-08-21T11:13:28+0700


		2021-08-21T15:30:11+0700


		2021-08-21T15:30:11+0700


		2021-08-21T15:30:11+0700




