
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /UBND-CN 

 

Thanh Hoá, ngày       tháng      năm 2020 

V/v tăng cường các biện 

pháp phối hợp đảm bảo trật 

tự an toàn giao thông đường 

sắt trên địa bàn tỉnh. 

 

 

Kính gửi:   

 - Công an tỉnh; 

 - Sở Giao thông vận tải; 

 - UBND thành phố Thanh Hóa; 

 - UBND các thị xã: Bỉm Sơn, Nghi Sơn; 

 - UBND các huyện: Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, 

Đông Sơn, Nông Cống; 

 - Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1938/ĐS-ANAT ngày 

29/7/2020 của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về việc tăng cường các biện 

pháp phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt. 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Văn 

phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có 

tuyến đường sắt đi qua đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn giao thông 

cho người tham gia giao thông; tăng cường phổ biến các quy định của pháp luật 

về trật tự an toàn giao thông đường sắt, quy tắc giao thông khi đi ngang qua các 

giao cắt đồng mức giữa đường sắt và đường bộ vào nội dung đào tạo cấp giấy 

phép lái xe. 

Khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 

02/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện Quyết định số 358/QĐ-

TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đảm bảo trật tự 

an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa. 

2. Giao Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố có đường sắt đi qua chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm 

tra, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định. 



 

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố có đường sắt đi qua tăng cường tổ 

chức cảnh giới các lối đi tự mở trên địa bàn, nhất là lối đi tự  mở có chiều rộng 

trên 3m./. 

 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm; 

- Lưu: VT, CN (H‘30501). 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Mai Xuân Liêm 
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	Mai Xuân Liêm<liemmx@thanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2020-07-31T11:03:28+0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2020-07-31T11:03:38+0700


		vanphongub@thanhhoa.gov.vn
	2020-07-31T11:11:09+0700




