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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 18 tháng 7 năm 2017

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành ðề án tăng cường công tác
ñảm bảo trật tự, an toàn giao thông và kéo giảm ùn tắc giao thông
năm 2017 và những năm tiếp theo
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Giao thông ñường bộ ngày 13/11/2008;
Căn cứ Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương ðảng
về tăng cường sự lãnh ñạo của ðảng ñối với công tác ñảm bảo trật tự, an toàn giao
thông giao thông ñường bộ và, ñường sắt, ñường thủy nội ñịa và khắc phục ùn tắc giao
thông;
Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường
thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo ñảm trật tự, an toàn giao thông;
Căn cứ Kế hoạch số 08/KH-UBATGTQG ngày 09/01/2017 của Ủy ban An toàn
giao thông Quốc gia về việc bàn hành kế hoạch “Năm An toàn giao thông 2017”;
Căn cứ Kế hoạch số 784/KH-BGTVT ngày 20/01/2017 ngày 20/01/2017 của Bộ
Giao thông vận tải về việc ban hành kế hoạch hành ñộng “Năm An toàn giao thông –
2017”;
Theo ñề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 2607/TTr-SGTVT ngày
23/5/2017,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này ðề án tăng cường công tác ñảm bảo
trật tự, an toàn giao thông và kéo giảm ùn tắc giao thông năm 2017 và những năm tiếp
theo.
ðiều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành;
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ðoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân
dân các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh ñạo các doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh và các
cơ quan, ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này, kể từ ngày
ký./.
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