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CÔNG BÁO/Số 13+14/Ngày 02-5-2018
ỦY BA HÂ DÂ
TỈH BÌH DƯƠG

Số: 852/QĐ-UBND

CỘG HÒA XÃ HỘI CHỦ GHĨA VIỆT AM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 03 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐNH
Về việc ban hành Đề án Đảm bảo An toàn giao thông
tuyến Quốc lộ 13 giai đoạn 2018 – 2022 (Đoạn từ Km1+248 thị xã
Thuận An đến Km65+355 huyện Bàu Bàng)
ỦY BA HÂ DÂ TỈH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.
Nghị quyết số 88/NQ-CP, ngày 24/08/2011 của Chính phủ về tăng cường thực
hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Quyết định 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê
duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 20142020.
Theo đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 126/TTr-CAT-PC67 ngày
26/3/2018,
QUYẾT ĐNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án “Đảm bảo an toàn giao thông
tuyến Quốc lộ 13, giai đoạn 2018 - 2022” (đoạn từ Km01+248 thị xã Thuận An đến
Km65+355 huyện Bàu Bàng).
Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh; Thủ
trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ
ngày ký./.
TM. ỦY BA HÂ DÂ
CHỦ TNCH
Đã ký: Trần Thanh Liêm

