ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 273 /UBND-KTN
V/v triển khai thực hiện Công
điện số 1711/CĐ-TTg ngày
07/12/2020 của Thủ tướng
Chính phủ

Lai Châu, ngày 01 tháng 02 năm 2021

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện Công văn số 31/CV-UBATGTQG ngày 29/01/2021 của Ủy ban
An toàn giao thông Quốc gia về việc thực hiện nghiêm Công điện số 1711/CĐTTg ngày 07/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
có ý kiến chỉ đạo như sau:
Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng
nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện nghiêm nội dung Công điện số 1711/CĐTTg ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số
20/CĐ-UBND ngày 11/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về
việc bảo đảm 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, trong đó tập
trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy định
pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh Covid-19; thực
hiện hành động “Đã uống rượu, bia – không lái xe” và 5K trong phòng chống dịch
Covid-19 (Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y
tế). Yêu cầu các đầu mối vận tải, các đơn vị kinh doanh vận tải tuân thủ các chỉ
đạo, hướng dẫn về phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận
tải và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp về việc tăng cường các biện pháp
bảo đảm an toàn phòng chống dịch, ghi nhận, kiểm soát thông tin về hành khách
tham gia giao thông, triệt để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng từ
hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa.
- Tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy
định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh
Covid-19, nhất là hành vi lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ;

xe ô tô kinh doanh vận tải chở quá tải trọng về hàng hóa, chở quá số người quy
định, vận chuyển hàng cấm, nguy cơ cháy, nổ; người tham gia giao thông không
đeo khẩu trang, cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid19.
- Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ
chức các đoàn kiểm tra các đầu mối vận tải, các đơn vị kinh doanh vận tải, kịp
thời xử lý nghiêm vi phạm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông,
phòng chống dịch bệnh Covid-19 cũng như các hành vi liên quan đến buôn lậu,
gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm, vật liệu cháy, nổ trái quy định.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ
chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo UBND tỉnh: U;
- Văn phòng BATGT tỉnh; (t/h)
- V, C;
- Lưu: VT, Kt2.
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