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Số: 2820/KH-SGTVT An Giang, ngày 21 tháng 12 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

 Công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông gắn với phòng, chống dịch trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên 

đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang 

 

Triển khai Quyết định số 1534/QĐ-BGTVT ngày 21/11/2022 của Bộ 

Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch công tác phục tốt nhu cầu đi lại của nhân 

dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch trong dịp Tết 

Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023; 

Triển khai Công văn số 1516/UBND-KTN ngày 22/12/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương 

lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023 trên địa bàn tỉnh. 

Để chủ động phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an 

toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch trong dịp Tết Dương lịch, Tết 

Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023, Sở Giao thông Vận tải An 

Giang xây dựng kế hoạch cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Phối hợp với các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố, các đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự 

an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của 

nhân dân nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, thông suốt, hạn chế ùn tắc 

giao thông, văn minh, văn hóa giao thông trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết 

Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023 trên toàn địa bàn tỉnh An 

Giang. 

2. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương, trật tự trong công 

tác đảm bảo an toàn giao thông, chú trọng công tác phòng chống các loại bệnh, 

dịch và dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải; quản lý chặt chẽ các bến xe, 

bãi đỗ xe, bến phà, bến khách ngang sông. 

3. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và ý thức trách nhiệm của người 

thực thi công vụ và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ 

lái xe, lái tàu, các đơn vị kinh doanh phục vụ hoạt động vận tải. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Nhiệm vụ chung, giải pháp thực hiện: 

Đẩy mạnh tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia nhằm 

phòng ngừa và cảnh báo đến mọi tầng lớp nhân dân, giúp mọi người dân nâng 
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cao nhận thức và giảm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao 

thông. 

Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT nhằm hạn chế các 

hành vi vi phạm của người khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông 

thường gặp trong dịp lễ, tết. Tập trung tuyên truyền thông điệp: “Đã uống rượu, 

bia – không lái xe”; “Không phóng nhanh, vượt ẩu”; Không chở quá số người 

quy định”; “Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện”; 

..v.v. 

Xây dựng và triển khai phương án tổ chức vận tải bảo đảm tuân thủ quy 

định về phòng chống dịch bệnh, dịch COVID-19, đồng thời đáp ứng kịp thời 

nhu cầu vận tải phát sinh tăng cao. 

Chỉnh trang sạch đẹp tại các vị trí khu vực bến xe, bến phà, bến khách 

ngang sông và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, dịch COVID-19 

theo quy định. 

Quán triệt các đơn vị vận tải, các bến xe, bến phà, bến khách ngang sông 

thực hiện nghiêm các quy định trong việc vận chuyển hành khách và hàng hóa; 

quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách là người khuyết tật, 

người cao tuổi khi tham gia giao thông. 

Ngăn chặn vận chuyển hành cấm, hàng hóa là nguồn phát sinh, lây lan 

dịch và ngăn ngừa nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông, an toàn trật tự xã hội. 

2. Nhiệm vụ cụ thể: 

2.1. Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải đường bộ  

- Chở đúng tải trọng cho phép, số người theo quy định, bảo đảm năng lực, 

chất lượng dịch vụ vận tải và tuân thủ quy định về phòng, chống dịch bệnh, dịch 

COVID-19; kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn của phương tiện và lái xe trước 

khi xuất bến, nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn khi được chở trên phương 

tiện; niêm yết các thông tin theo quy định, đặc biệt phía trong khoan hành khách 

của phương hiện chở khách phải niêm yết biển kiểm soát của phương tiện và số 

điện thoại của cơ quan chức năng để hành khách biết và phản ánh qua đường 

dây nóng. 

- Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách chấp hành đầy đủ các 

quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Có phương án tổ chức vận 

tải hành khách phù hợp, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của nhân dân, giải tỏa 

khách ùn đọng tại các bến xe; giảm thiểu tối đa tình trạng chận, hủy chuyến. 

- Chịu trách nhiệm khi lái xe vi phạm tốc độ, hành trình chạy xe, thời gian 

lái xe liên tục theo kết quả tổng hợp từ Hệ thống Giám sát hành trình của Cục 

Đường bộ Việt Nam. 

- Thực hiện nghiêm việc công khai minh bạch và đúng quy định về giá 

cước vận tải, giá vé bán cho hành khách, quản lý, kê khai, sử dụng vé hành 

khách theo quy định tại Thông tư liên tịch số 152/2015/TTLT-BTC-BGTVT của 

Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải, đồng thời khi tăng giá dự kiến không 
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quá 35% do phụ thu phương tiện quay đầu xe chạy chiều rỗng không khách (nếu 

có) và chấp hành theo quy định về kiểm soát giá của UBND tỉnh hàng năm. 

- Gửi hồ sơ kê khai giá cước Tết nguyên đán năm 2023 trước ngày 

06/01/2022 (tức 15/12/Âm lịch) để Sở GTVT tổng hợp báo cáo Sở Tài chính, 

không được kê khai giá không phù hợp, tránh tình trạng tăng giá cước cao bất 

hợp lý. 

- Riêng Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang FUTABUSLINES chủ 

động đưa phương tiện (xe buýt) vào khai thác các tuyến xe buýt đã phê duyệt 

trúng thầu, phải đảm bảo điều hành hoạt động xe buýt trên các tuyến đúng số xe 

đăng ký bố trí trên tuyến và theo biểu đồ đăng ký với Sở GTVT và Hợp đồng đã 

ký kết, tập trung bố trí phương tiện tối đa để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân 

trong những ngày cao điểm, giờ cao điểm và dự phòng phương án kết nối với 

các loại hình vận tải khác. 

2.2. Đối với các bến xe khách trên địa bàn tỉnh 

- Thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định về các loại giá, phí 

dịch vụ tại bến xe; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo 

quy định của Bộ Y tế. 

- Xây dựng kế hoạch phục vụ Tết và báo cáo Đoàn kiểm tra công tác 

phục vụ Tết (nếu có) và đồng thời gửi về Sở GTVT theo dõi. 

- Chỉnh trang sạch đẹp lại khu vực bến, tăng cường đèn chiếu sáng, hệ 

thống thông tin để hành khách chủ động trong việc lựa chọn chuyến đi; triển 

khai các hình thức bán vé, tạo thuận lợi cho người dân có nhu cầu mua vé, đồng 

thời có biện pháp chống việc đầu cơ, buôn bán vé chợ đen gây mất trật tự xã hội 

tại bến; quán triệt các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm các quy định, trong việc 

vận chuyển hành khách, hàng hóa, nghiêm cấm việc vận chuyển hàng hóa bị 

cấm, thực hiện tốt quy định cấm đốt pháo; tuyên truyền, giáo dục đội ngũ lái xe, 

nhân viên phục vụ trên xe, về ý thức chấp hành quy định về trật tự an toàn giao 

thông, kiên quyết không cho xuất bến đối với trường hợp lái xe có sử dụng rượu, 

bia, chất ma túy. 

- Chủ động báo cáo về cơ quan quản lý tuyến (Sở GTVT) để kịp thời, 

điều động phương tiện từ các tuyến khác, phương tiện xe chạy hợp đồng hoặc 

phương tiện của địa bàn khác, nếu còn thiếu có thể điều động lực lượng xe buýt 

để hỗ trợ giải tỏa khách, không được để khách chờ lâu và bị ứ đọng khách tại 

các bến xe kéo dài. 

- Làm việc với các DNVT đang khai thác trên tuyến để kê khai, sử dụng 

vé hành khách theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 152/2015/TTLT-

BTC-BGTVT của Bộ Tài chính và Bộ GTVT (đồng thời thống nhất mức phụ 

thu chiều xe chạy không khách nếu có và thời điểm áp dụng để báo cáo kịp thời 

về Sở GTVT); kiểm tra chặt chẽ việc niêm yết giá cước, bán vé đúng giá niêm 

yết của các Doanh nghiệp vận tải, phí dịch vụ tại bến xe. 
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- Triển khai lập hồ sơ đề nghị Sở GTVT cấp phù hiệu xe Giải toả khách 

Tết năm 2023 (nếu có) trước ngày 06/01/2023 (tức 15/12/Âm lịch). Tổng hợp 

thu hồi phù hiệu xe giải toả khách sau khi hết thời hạn sử dụng và gửi trả về Sở 

GTVT (qua Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái) trước ngày 

03/02/2023 (tức 13/01/Âm lịch). Triển khai thực hiện việc kết nối và truyền dữ 

liệu lệnh vận chuyển về máy chủ của Cục Đường bộ Việt Nam theo quy định. 

- Công bố số điện thoại đường dây nóng và nhân viên trực 24/24h có đủ 

các thông tin: họ và tên, chức vụ, ngày trực, địa chỉ email, số điện thoại; để tiếp 

nhận xử lý thông tin liên quan; tổng hợp báo cáo các nội dung phản ánh gửi về 

Sở Giao thông vận tải và Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh để tiện trong 

trao đổi thông tin và phối hợp giải quyết công việc hàng ngày trong dịp Tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023 (do nghỉ Tết Dương lịch 03  ngày và Tết 

Nguyên đán Quý Mão 07 ngày). 

2.3. Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải đường thủy nội địa 

- Các bến phà, bến khách ngang sông gia cố đường dẫn, cầu dẫn, đèn 

chiếu sáng ban đêm và chuẩn bị đầy đủ số lượng phương tiện đảm bảo điều kiện 

vượt sông (phải có phao cứu sinh, dụng cụ nổi bố trí đủ số lượng trên phương 

tiện), đảm bảo các quy định biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ 

Y tế. Đối với phà, bến khách ngang sông tại các chợ trung tâm đầu mối, khu du 

lịch, khu có tổ chức lễ hội cần bố trí phương tiện dự phòng để giải tỏa kịp thời 

hành khách vào những giờ cao điểm, đảm bảo hoạt động thông suốt 24 giờ/ngày. 

Thực hiện nghiêm quy trình cho người và phương tiện lên xuống phà trật tự, 

thông suốt với mục tiêu an toàn, thuận tiện, văn minh và hiệu quả tốt nhất. 

- Đề nghị Công ty Cổ phần Phà An Giang thực hiện: 

 + Xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng, chỉ đạo các 

Bến phà trực thuộc xây dựng phương án bố trí phương tiện, đảm bảo nhu cầu đi 

lại của nhân dân, không để xảy ra tình trạng ùn tắc phương tiên và hành khách 

cục bộ khu vực bến phà. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa 

và các quy định về phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. 

 + Kiểm tra toàn bộ hạ tầng kỹ thuật công trình bến và điều kiện hoạt 

động của các phương tiện phà. Chuẩn bị đủ số lượng và chất lượng phà, tổ chức 

phòng chống cháy nổ, thường xuyên kiêm tra các hệ thống thiết bị an toàn, phao 

cứu sinh đáp ứng nhu cầu phương tiện và hành khách tăng cao trong những ngày 

cận Tết, trong Tết và sau tết. 

2.4. Thanh tra Sở Giao thông vận tải 

- Phối hợp với ngành chức năng chủ động tổ chức phương án phân luồng, 

phân tuyến giao thông phù hợp, hướng dẫn điều khiển giao thông đảm bảo chủ 

động phòng ngừa, chỉ dẫn phân luồng bảo đảm giao thông, giải quyết nhanh tình 

trạng ùn tắc giao thông cục bộ trên các tuyến đường, điểm đen trọng điểm, tại 

các bến phà đặc biệt là bến phà An Hòa, bến phà Châu Giang và bến phà Tân 

Châu – Hồng Ngự. 



 5 

- Phối hợp các lực lượng tại địa phương và bến xe kiểm tra, kiểm soát xử 

lý hành vi vi phạm nếu có, kiên quyết không cho xuất bến đối với ô tô chở 

khách không đảm bảo các quy định trật tự ATGT liên quan đến phương tiện, 

người điều khiển phương tiện và vi phạm các quy định về vận tải, quy trình xe 

ra vào bến, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 

- Tăng cường kiểm tra các bến phà, bến khách ngang sông về việc chấp 

hành các quy định về bảo đảm thiết bị cứu sinh và chở đúng số người quy định, 

việc thực hiện quy định về giá vé, phòng chống cháy nổ trên các phương tiện; 

cương quyết đình chỉ hoạt động các bến đò ngang trái phép, các phương tiện chở 

khách không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. 

- Phối hợp với lực lượng tại địa phương xử lý vi phạm kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ và hành lang an toàn đường bộ, các vi phạm lấn chiếm 

lòng lề đường, xây dựng lều quán, ki ốt bán hàng, dựng rạp để vật tư, hàng hóa 

trong phạm vi lòng, lề đường, taluy; Xử lý dừng, đỗ xe trái quy định. 

2.5. Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông 

- Tổ chức kiểm tra, rà soát tình trạng an toàn giao thông hệ thống cầu, 

đường giao thông. Kịp thời phát hiện các hư hỏng, tổ chức sửa chữa đảm bảo an 

toàn giao thông; tăng cường quản lý, duy tu duy trì kết cấu hạ tầng giao thông, 

tổ chức rà soát hệ thống biển cảnh báo, hạn chế tải trọng và xây dựng kế hoạch 

điều chỉnh hệ thống an toàn giao thông theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

báo hiệu đường bộ”. 

- Thông báo đến các đơn vị thi công duy tu, sửa chữa hạ tầng giao thông 

về thời gian phục vụ Tết để các đơn vị thi công thực hiện hoàn trả mặt bằng, vệ 

sinh công trường và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông khu 

vực công trường. 

- Kiểm tra vật tư, thiết bị, cầu dự phòng, ..v.v. và nhân lực sẵn sàng xử lý 

các phát sinh về kết cấu hạ tầng giao thông trong thời gian phục vụ nhu cầu đi lại 

của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch trong 

dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023 

trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Tham mưu Lãnh đạo Sở GTVT gửi văn bản đề nghị các Chủ đầu tư, các 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh thực 

hiện. 

+ Tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở đơn vị thi công thực hiện 

nghiêm việc đảm bảo an toàn giao thông khi thi công các công trình; đồng thời 

yêu cầu các lái xe, chủ xe chở vật liệu xây dựng phục vụ các công trình đúng 

trọng tải cho phép theo quy định. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 tại các công trình xây dựng giao thông. 
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 + Phải hoàn trả mặt bằng đường để bảo đảm an toàn cho người và 

phương tiện đi lại 01 tuần trước kỳ nghỉ tết Nguyễn đán Quý Mão 2023; không 

để xảy ra tai nạn giao thông hoặc ùn tắc giao thông do thi công công trình. 

 + Thành lập và duy trì bộ phận ứng trực để đảm bảo giao thông dịp Tết 

Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023. 

2.6. Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái 

- Tham mưu Lãnh đạo Sở GTVT thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công 

tác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn 

với phòng, chống dịch trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán và mùa Lễ 

hội xuân Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở GTVT và các phòng, ban, đơn vị 

trực thuộc Sở GTVT kịp thời tham mưu Lãnh đạo Sở GTVT xử lý các phát sinh, 

vướng mắc trong công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật 

tự an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch trong dịp Tết Dương lịch và 

Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh An 

Giang. 

- Thường xuyên phối hợp với Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố 

có kết nối với tỉnh An Giang để quản lý hoạt của phương tiện (về tốc độ, hành 

trình hoạt động, thời gian lái xe liên tục và thời gian làm việc trong ngày của lái 

xe thông qua trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình) để xử lý vi phạm 

theo quy định. 

- Tham mưu Lãnh đạo Sở GTVT gửi văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thực hiện: 

 + Chỉ đạo các Ban Quản lý bến xe xây dựng, triển khai và thông tin rộng 

rãi Kế hoạch này để các đơn vị vận tải, người dân biết thực hiện và đồng giám 

sát. Phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm: 

xe dù, bến cóc, thu giá cước không đúng niêm yết, ..v.v. 

 + Chú trọng công tác phối hợp kiểm tra đảm bảo an toàn giao thông cho 

các bến phà, bến khách ngang sông trên địa bàn quản lý. 

 + Thông tin kịp thời đến Sở GTVT các phát sinh, vướng mắc có liên 

quan đến kết cấu hạ tầng giao thông và hoạt động vận tải để kịp thời xử lý, tháo 

gỡ. 

2.7. Đề nghị Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh 

- Phối hợp Ban An toàn giao thông các huyện, thị, thành phố trong tỉnh 

hướng dẫn, đôn đốc các Đơn vị địa phương có liên quan triển khai thực hiện tốt 

công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 

và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023. 

-  Phối hợp cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra đột xuất các công trình thi 

công không có phương án đảm bảo tổ chức giao thông, những điểm cong hẹp, 
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điểm đen và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương 

lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành lập Ban chỉ đạo điều hành phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên 

đán năm 2023 gồm có: Lãnh đạo Sở GTVT phụ trách (Trưởng ban) và Lãnh đạo 

Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái Sở GTVT (thường trực); Lãnh 

đạo các Phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở GTVT, Thanh tra Sở 

GTVT và các Đội Thanh tra ở địa bàn (thành viên). 

Số điện thoại đường dây nóng:  

- Đ/c Trần Nhựt Qui - Trưởng phòng QLVTPT&NL: 0913.649.732.  

- Đ/c Nguyễn Thanh Kỳ - Chánh Thanh tra Sở GTVT: 0919.096.609. 

- Đ/c Nguyễn Thanh Sang – Trưởng phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao 

thông: 0913.100.334.  

2. Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái chủ trì phối hợp 

Thanh tra Sở GTVT lập kế hoạch kiểm tra hoặc tổ chức kiểm tra đột xuất công 

tác triển khai phục vụ vận tải khách trong dịp Tết năm 2023 đối với các Đơn vị 

Bến xe khách, Bến Phà, Bến khách ngang sông và Doanh nghiệp vận tải trên địa 

bàn tỉnh An Giang khi cần thiết. 

Phối hợp với Sở Tài chính rà soát cung cấp danh sách các Đơn vị kinh 

doanh vận tải trên địa bàn để điều chỉnh, bổ sung danh sách thực hiện kê khai 

giá cho phù hợp. Lập Đoàn kiểm tra chặt chẽ việc niêm yết giá cước, bán vé 

đúng giá niêm yết và các phí dịch vụ vận tải tránh tình trạng tăng giá cao bất 

hợp lý, sai quy định.  

3. Yêu cầu các đơn vị đăng kiểm tăng cường phục vụ tốt nhu cầu đăng 

kiểm phương tiện của tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân. Phối hợp 

tuyên truyền việc thực hiện các quy định trong kinh doanh vận tải. 

4. Các đơn vị phải có phân công trực trong những ngày phục vụ Tết tại 

đơn vị, luôn sẵn sàng cung cấp thông tin được cập nhật thường xuyên và có mặt 

kịp thời để giải quyết sự cố, để đảm bảo công tác vận tải phục vụ Tết năm 2023. 

5. Chế độ báo cáo: 

- Các Đơn vị Doanh nghiệp vận tải và Bến xe thực hiện chế độ báo cáo 

tình hình đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết 

Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân năm 2023, tổng hợp báo cáo gửi về phòng 

Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái – Sở GTVT, số điện thoại: 

02963.831.174 và qua Email: quanlyvantai.angiang@gmail.com 

- Tổng hợp thực hiện chế độ báo cáo theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ 

GTVT, các ngành có liên quan (nếu có). 

mailto:pqlvtag@yahoo.com
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 Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan khẩn trương triển 

khai thực hiện nội dung Kế hoạch này./.            
 

Nơi nhận:                                     

- Bộ GTVT (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Công an Tỉnh AG; 

- Sở Tài chính; 

- VP Ban ATGT Tỉnh; 

- UBND huyện,thị, thành phố;  

- Thông tấn xã VN tại AG,Cần Thơ; 

- Báo AG, Đài PT-TH AG; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Thanh tra Sở GTVT; 

- Các đơn vị Bến xe, Đơn vị vận tải trong tỉnh; 

- Cty CP TNHH MTV Phà An Giang;  

- Các Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh; 

- Đăng Cổng thông tin của Sở; 

- Lưu: VT, QLVTPT&NL, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phú Tân 
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