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TỈNH HÀ NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: m  /UBND-GTXD 
7v đảm bảo trật tự, an toàn giao thông gắn 

với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp 
Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và 

Lễ hội xuân 2021

Hà Nam, ngày44 tháng 12 năm 2020

Kính gửi:
- Các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Y tế,
Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng,
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra tỉnh;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài phát thanh truyền hình, Báo Hà Nam;
- Ban An toàn giao thông tỉnh;
- Hiệp hội vận tải tỉnh.

Thực hiện Công điện số 1711/CĐ-TTg ngày 07 tháng 12 năm 2020 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông Rắn với phòng, 
chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ 
hội xuân 2021; ủ y  ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành: Công 
an tỉnh, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra tỉnh, Xây 
dựng; Đài phát thanh truyền hình, Báo Hà Nam; Ban An toàn giao thông tỉnh; 
ủ y  ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Hiệp Hội vận tải tỉnh và các đơn 
vị liên quan thực hiện các nội dung theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ tại Công điện số 1711/CĐ-TTg ngày 07/12/2020 về việc đảm bảo trật tự, an 
toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, 
Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021 (gửi kèm Văn bản này)', tiếp tục 
thực hiện ý kiến chỉ đạo của ủ y  ban nhân dân tỉnh về việc xử lý xe quá khổ, quá 
tải và triển khai các nhiệm vụ đảm bảo TTATGT và phương án phân luồng giao 
thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân năm 2021 trên địa bàn 
tỉnh tại Thông bao số 2427/TB-VPUB ngày 23/11/2020 Thông báo Kết luận ủ y  
ban nhân dân tỉnh; (trong đó lưu ỷ  Sở Y tể tiếp tục thực hiện tốt phòng, chổng 
dịch Covỉd-19; săn sàng phương án ứng phó kịp thời hiệu quả khi phát hiện 
trường họp nhiễm Covid-19), đảm bảo phù họp với tình hình tại địa phương;

2. Các Sở, ngành: Công an tỉnh, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Nông 
nghiệp và Phát triên nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch, Thanh tra tỉnh, Xây dựng; Đài phát thanh truyền hình, Báo Hà Nam; 
Ban An toàn giao thông tỉnh; ủ y  ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
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Hiệp hội vận tải tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Giao 
thông vận tải; chủ động thực hiện tốt nội dung trên

Noi nhận:
- Như kính gửi;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: LĐVP, GTXD; KGVX, NC;
- Lưu: VT, GTXD(TD)
TD: GT/CV/12.5
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