
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH VĨNH PHÚC 
 

Số:           /UBND-CN1 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

Vĩnh Phúc, ngày          tháng  4  năm 2020 

V/v tăng cường công tác bảo đảm 

TTATGT trong thời gian thực hiện 

cách ly toàn xã hội theo tinh thần Chỉ 

thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 

của Thủ tướng Chính phủ 

 

  

Kính gửi:  

- Công an tỉnh; 

- Sở Giao thông vận tải 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Đài PT&TH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc; 

- UBND các huyện, thành phố; 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại văn 

bản số 140/UBATGTQG ngày 05/4/2020 về việc tăng cường bảo đảm TTATGT 

trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg 

ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (sao gửi kèm theo), 

Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban ATGT tỉnh giao Công an tỉnh với lực 

lượng Cảnh sát giao thông là nòng cốt, cùng các ngành, đơn vị, địa phương căn cứ 

chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thực hiện các nhiệm vụ để tăng 

cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian 

thực hiện cách ly toàn xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 

của Thủ tướng Chính phủ, góp phần vào nhiệm vụ phòng, chống, chiến thắng đại 

dịch Covid-19 ở Việt Nam./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ủy ban ATGT Quốc gia (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 

- CV: CN1; 

- Lưu: VT. 

  (K-        b) 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thanh 
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