ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:2199 /UBND-QLĐT

Lào Cai, ngày 21 tháng 05 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đảm bảo trật tự, an toàn giao
thông trước và sau trận chung kết
bóng đá Nam, trong khuôn khổ
SEA Games 31.

Kính gửi:

- Công an tỉnh;
- Sở Giao thông vận tải - Xây dựng;
- UBND, Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố;
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh.
Thực hiện Công điện số 205/CĐ-UBATGTQG ngày 20/5/2022 của Ủy ban
An toàn giao thông Quốc gia về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trước
và sau trận chung kết bóng đá Nam, trong khuôn khổ SEA Games 31 (diễn ra
vào hồi 19h00’ ngày 22/5/2022); Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh
chỉ đạo như sau:
1. Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng chỉ đạo các lực lượng
(Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động, Thanh tra giao
thông,…) tăng cường lực lượng tuần tra, chốt chặt tại các vị trí trọng điểm, các
tuyến đường có đông người và phương tiện qua lại để tổ chức, hướng dẫn giao
thông, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng
gây rối làm mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông, đua xe trái phép…
2. UBND, Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo lực lượng Công
an cấp huyện, Công an cấp xã và các lực lượng chức năng có liên quan tăng
cường lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các vị trí trọng điểm,
khu vực công cộng đông người, các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn quản
lý; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp lợi
dụng cổ vũ đội tuyển gây rối làm mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông,
nhất là các hành vi tổ chức đua xe trái phép, cổ vũ quá khích, phản cảm, trái
thuần phong mỹ tục…; chuẩn bị sẵn sàng phương án giải tỏa, cứu nạn kịp thời
khi xảy ra sự cố.
3. Văn phòng Ban ATGT tỉnh và các cơ quan, đơn vị duy trì đường dây
nóng đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Sau khi kết thúc trận chung kết bóng
đá Nam, các đơn vị: Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng và Ban

ATGT các huyện, thị xã, thành phố gửi kết quả thực hiện về Văn phòng Ban
ATGT tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban ATGT Quốc gia, UBND tỉnh.
Căn cứ nội dung trên, các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:

-

Ủy ban ATGT Quốc gia (b/c);
TT. UBND tỉnh;
Như trên;
Chủ tịch UBND, Trưởng ban ATGT các
huyện, thị xã, thành phố (để chỉ đạo);
Đài PT - TH tỉnh, Báo Lào Cai (đưa tin);
Lãnh đạo Văn phòng;
Cổng TTĐT tỉnh;
Lưu: VT, BBT, QLĐT3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Hài

