
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LAI CHÂU  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-KTN 
V/v triển khai các giải pháp 

bảo đảm an toàn giao thông 

trong điều kiện có giá rét, 

băng tuyết  

      Lai Châu, ngày        tháng       năm 2021 

 

Kính gửi: - Sở Giao thông vận tải; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Báo Lai Châu. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhận được Công điện số 20/CĐ-

UBATGTQG ngày 11/01/2021 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc 

tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trong điều kiện có giá rét, 

băng tuyết (đính kèm theo). Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có 

ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa 

phương triển khai ý kiến  chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về 

tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trong điều kiện có giá rét, 

băng tuyết tại Công điện nêu trên. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo 

Lai Châu thông tin về tình hình băng, tuyết xuất hiện trên các tuyến giao thông, 

cảnh báo nguy cơ mất an toàn giao thông, hướng dẫn kinh nghiệm, kỹ năng 

tham gia giao thông an toàn trong điều kiện có băng tuyết.  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương 

tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- U; . 

- V1; 

- Lưu: VT, Kt2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Giàng A Tính 
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