
UỶ 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 công tác kiểm 

tra, xử lý các vi phạm lấn 

chiếm lòng, lề đường, vỉa hè 

làm ảnh hưởng an toàn giao 

thông trên địa bàn tỉnh 

 Đắk Lắk, ngày         tháng          năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải,  

Thông tin và Truyền thông; 

- Ban An toàn giao thông tỉnh;   

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

      
                    

Ngày 02/7/2020, UBND tỉnh nhận được Công văn số 5001/VPCP-CN ngày 

22/6/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc các vụ tai nạn giao thông đặc biệt 

nghiêm trọng tại tỉnh Đắk Nông, Quảng Ninh (đính kèm). Triển khai thực hiện, 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND 

các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ 

các quy định hiện hành và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương 

Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại mục 4 và tiết 1 mục 

5 Công văn trên, để triển khai thực hiện; đồng thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo 

thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.  

2. Yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban An 

toàn giao thông tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị 

liên quan căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa 

Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại tiết 1 mục 2, mục 4 và 

tiết 2 mục 5 Công văn trên, để phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá 

trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem 

xét, chỉ đạo. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa 

phương sớm triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

-  ãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Các Phòng: TH, HCTC (QC45c- QC42 -HT); 

-  ưu: VT, CN. (Hg.6)                                                      
   

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Võ Văn Cảnh 
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