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GIẤY MỜI 

Về việc kiểm tra, xử lý theo phản ánh của Bản tin hằng ngày số 107-TNg/VPTU 

ngày 20/6/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy. 
   

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 9039/UBND-CN ngày 

24/6/2022 về việc giao kiểm tra, xử lý theo phản ánh của Bản tin hằng ngày số 107-

TNg/VPTU ngày 20/6/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy (mục 5) nêu: Trang thông tin 

điện tử Đài PT&TH Thanh Hóa ngày 19/6/2022 thông tin: “Tái diễn tình trạng 

tháo tấm chắn chống lóa trên QL1A đoạn qua huyện Quảng Xương và thị xã Nghi 

Sơn” của tác giả Vũ Phương - Mạnh Tuấn; trong đó, 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 

(có văn bản gửi kèm theo).  

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Giao thông vận tải tổ chức đi kiểm tra hiện 

trường và tổ chức họp thống nhất về nội dung nêu trên. 

1. Thành phần tham gia: 

- Sở Giao thông vận tải; 

- UBND huyện Quảng Xương; 

- UBND thị xã Nghi Sơn; 

- Cục Quản lý đường bộ II; 

- Chi cục Quản lý đường bộ II.1. 

2. Thời gian: Vào 08h00’, ngày 05 tháng 7 năm 2022 (Sáng thứ 3). 

3. Địa điểm: Tại UBND huyện Quảng Xương (UBND thị xã Nghi Sơn tập 

trung tại Km349+00/QL.1, địa phận thị xã Nghi Sơn) để kiểm tra hiện trường.  

Đề nghị UBND thị xã Nghi Sơn chuẩn bị giúp phòng họp để tổ chức họp sau 

khi đi kiểm tra hiện trường. 

(Chi tiết liên hệ Đ/c Vũ Tiến Dũng - CV phòng QLGT; ĐT 0988.186.389). 

Kính đề nghị các đơn vị có mặt đúng thời gian và địa điểm./.  

Nơi nhận:                             KT.GIÁM ĐỐC  

- Như thành phần tham gia;                                                   PHÓ GIÁM ĐỐC                                       
- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Lưu: VT, QLGT(VTD).                                                

              
 

  

          Phạm Văn Tuấn 
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