
ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG

Số :  2526  /UBND-ĐTXD

V/v đề xuất của Sở Giao thông vận tải
tại Văn bản số 2023/SGTVT-
VTPT&NL ngày 23/7/2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày  24  tháng  7  năm 2021

                Kính gửi:
- Sở Giao thông vận tải;
- Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh.

Sau khi xem xét báo cáo, đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số

2023/SGTVT-VTPT&NL ngày 23/7/2021 (có văn bản điện tử gửi kèm theo).

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Cơ bản đồng ý với đề xuất của Sở Giao thông vận tải về việc xây dựng

“Luồng xanh” vận tải tại Văn bản nêu trên.

2. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm rà soát, cập nhật, công bố luồng

xanh vận tải trên địa bàn tỉnh bảo đảm phù hợp với các quy định, hướng dẫn của

Trung ương, của tỉnh trong công tác vận tải gắn với phòng, chống Covid - 19.

3. Ban chỉ đạo phòng chống Covid - 19 tỉnh chỉ đạo các chốt kiểm soát dịch

bệnh thực hiện kiểm tra nhanh các phương tiện vận tải được ưu tiên theo đúng

quy định của Nhà nước, tránh tình trạng ùn tắc kéo dài tại các chốt kiểm soát./.

 Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo)

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như trên; (thực hiện)
- Thành viên Ban ATGT tỉnh;
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, ĐTXD. (Ch)

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn
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