
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH BÌNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-VP4 

V/v phòng tránh các vụ tai 

nạn giao thông đặc biệt 

nghiêm trọng 

Ninh Bình, ngày       tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Ban An toàn giao thông tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Sở Giao thông Vận tải; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Báo Ninh Bình; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

Thực hiện Công điện số 65/CĐ-UBATGTQG ngày 23/3/2021 của Ủy ban 

An toàn giao thông Quốc gia về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông 

đặc biệt nghiêm trọng tại Thanh Hóa và phòng tránh các vụ tai nạn giao thông 

tương tự trong thời gian tới, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và 

Truyền thông, Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tăng cường đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định pháp luật về bảo đảm trật 

tự an toàn giao thông, không đi trên xe tải, xe khách khi không có chỗ ngồi đảm 

bảo an toàn. 

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, UBND 

các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát 

phát hiện và xử lý nghiêm hành vi chở hàng hóa quá tải trọng, chở quá số người 

quy định, sử dụng xe hết niên hạn để vận chuyển hàng hóa và tham gia giao 

thông, đặc biệt là trên địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT,VP4,6; 
Nt_VP4_CV.03.16 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Cao Sơn 
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