
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH THÀNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND-VP 
 

Thạch Thành, ngày       tháng 9 năm 2020 

V/v triển khai thực hiện kế hoạch 

tổng kết Đề án “Các giải pháp 

phòng ngừa, đấu tranh làm giảm 

tai nạn giao thông trên các tuyến 

quốc lộ trọng điểm thuộc địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-

2020”. 

 

 

 

   Kính gửi:   

- Công an huyện Thạch Thành; 

- Ban An toàn Giao thông huyện.   

 

UBND huyện nhận được Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 28/9/2020 

của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tổng kết Đề án “Các giải pháp phòng ngừa, 

đấu tranh làm giảm tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ trọng điểm thuộc 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020”, để đánh giá và triển khai thực 

hiện tốt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh làm giảm tai nạn giao thông trên 

các tuyến quốc lộ trọng điểm theo Quyết định số 3980/QĐ-UBND ngày 

19/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Các giải pháp 

phòng ngừa, đấu tranh làm giảm tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ trọng 

điểm thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 - 2020” (sau đây gọi tắt là 

Đề án), Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Công an huyện chủ trì phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng, các 

phòng, ban đơn vị liên quan căn cứ Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 28/9/2020 

của UBND tỉnh (gửi kèm), tình hình thực tế và các nhiệm vụ được phân công 

trong Đề án, tham mưu thực hiện tổng kết Đề án đảm bảo tiến độ theo quy định, 

báo cáo Chủ tịch UBND huyện trước ngày 10/10/2020. 

Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch 

UBND huyện để đơn vị thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Chủ tịch UBND huyện (b/c); 

- PCT Vũ Ngọc Dương; 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

- Lưu: VT, VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hào 
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