
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /UBND-CN Thanh Hoá, ngày        tháng     năm 2022 
V/v giao kiểm tra, xử lý 

phản ánh của Bản tin hằng 

ngày số 107-TNg/VPTU 

ngày 20/6/2022 của Văn 

phòng Tỉnh ủy. 

 

 

 

Kính gửi:  

 - Sở Giao thông vận tải; 

 - UBND huyệnQuảng Xương; 

 - UBND thị xã Nghi Sơn. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Bản tin hằng ngày số 107-TNg/VPTU 

ngày 20/6/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy (gửi kèm theo Công văn này). 

Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ 

đạo như sau: 

1. Giao UBND huyện Bá Thước kiểm tra, chủ động xem xét, giải quyết 

thông tin của Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường ngày 16/6/2022. 

2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND huyện Quảng 

Xương, UBND thị xã Nghi Sơn kiểm tra, có văn bản đề nghị Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam lắp đặt bổ sung tấm chắn chống lóa trên QL.1 đoạn qua huyện 

Quảng Xương và thị xã Nghi Sơn, nhằm đảm bảo ATGT. 

UBND huyện Quảng Xương, UBND thị xã Nghi Sơn tăng cường công tác 

tuyên truyền về tác dụng của tấm chống lóa trong việc đảm bảo ATGT; đồng 

thời chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành 

vi tháo tấm chống lóa theo quy định pháp luật./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT Mai Xuân Liêm (để b/c); 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Công an tỉnh, Sở TTTT (để c/đ); 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, Ngọc VHXH, CN (H’T6.37). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Nguyễn Văn Chiến 
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