
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /UBND-CN 

V/v tăng cường các biện pháp  

bảo đảm trật tự, an toàn giao 

thông đường thủy nội địa trên 

địa bàn tỉnh 

 Đắk Lắk, ngày          tháng         năm 2020 

 

   

Kính gửi:   

- Các Sở, ban, ngành: Giao thông vận tải,  

Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, 

Ban An toàn giao thông tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 
 Ngày 25/6/2020, UBND tỉnh nhận được Công văn số 1046/CĐTNĐ-VT-

ATGT ngày 10/6/2020 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc tăng cường 

triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy 

nội địa, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an 

tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh và các đ n vị, địa phư ng  iên quan căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ của đ n vị, chủ động triển khai thực hiện các yêu cầu của 

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tại Công văn trên (đính kèm). Trong quá trình 

thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các c  quan, đ n vị, địa 

phư ng  iên quan tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:   KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- CT, các  CT UBND tỉnh; 

- Các Sở: TN&MT, NN&PTNT,       

VHTT&DL, GD&ĐT; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

-  ãnh đạo V  UBND tỉnh; 

- Các Phòng: TH, HCTC (QC45c);  

-  ưu: VT, CN (Hg 05b). 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

  

 

 

Võ Văn Cảnh         
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