
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 522/STP-PBGDPL An Giang, ngày  29  tháng 4 năm 2020 
V/v tăng cường đảm bảo TTATGT Lễ 

30/4 và 01/5/2019 trên địa bàn tỉnh 

                    

                      Kính gửi:  

                                       - Các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; 

        - Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố. 

 

  
 

 Thực hiện Công điện số 425/CĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự, an 

toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2020, Sở Tư pháp có ý kiến chỉ 

đạo như sau: 

1. Công chức, viên chức, người lao động các Phòng, đơn vị thuộc Sở Tư 

pháp phải nghiêm chỉnh chấp hành, đồng thời vận động người thân chấp hành 

pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và các biện pháp phòng chống 

dịch bệnh Covid-19; không lái xe khi đã uống rượu bia; không chở quá số người 

quy định; không lái xe vượt quá tốc độ quy định; đi đúng phần đường, làn 

đường; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện. 

2. Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo công chức thuộc 

thẩm quyền quản lý chấp hành nghiêm chỉ đạo của UBND cùng cấp về việc thực 

hiện Công điện số 425/CĐ-TTg. 

3. Giao Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật: 

- Chủ trì, phối hớp với Văn phòng Sở đăng trên cổng thông tin điện tử của 

Sở quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó, tập trung tuyên truyền Luật Phòng, 

chống tác hại rượu, bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của 

Chính phủ và Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia và các chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 437/TTg-CN ngày 15/4/2020 về việc triển 

khai nhiệm vụ bảo đảm TTATGT quý II năm 2020. 

- Gửi tin nhắn qua điện thoại tuyên truyền một số quy định pháp luật về 

trật tự an toàn giao thông để người dân có ý thức tự bảo vệ mình, nhất là phòng 

tránh tai nạn mô tô, xe gắn máy. 
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- Tham mưu Ban Giám đốc báo cáo tình hình thực hiện trật tự an toàn 

giao thông của công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp theo Công 

điện số 425/CĐ-TTg trong 04 ngày nghỉ Lễ (từ ngày 30/4 đến ngày 03/5/2020) 

gửi về Ban an toàn giao thông tỉnh qua email banatgt@angiang.gov.vn trước 12 

giờ, ngày 03 tháng 5 năm 2020./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban an toàn giao thông tỉnh; 

- Lưu: VT.                                                                                 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Cao Thanh Sơn 
 

 

 

 

 

 

mailto:banatgt@angiang.gov.vn

		2020-04-29T15:51:47+0700
	Việt Nam
	Sở Tư pháp<sotuphap@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




