
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 
 

 

   Số:           
 

V/v thực hiện Công điện số 31/CĐ-

TCĐBVN ngày 27/10/2020 về đảm bảo 

an toàn giao thông đối với hoạt động 

vận tải trong thời gian bị ảnh hưởng của 

thiên tai, bão lũ. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

    Hà Nam, ngày         tháng         năm   

        
Kính gửi:  Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn. 

 
 

Thực hiện Công điện số 31/CĐ - TCĐBVN ngày 27/10/2020 của Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam về đảm bảo an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải 

trong thời gian bị ảnh hưởng của thiên tai, bảo lũ. Sở Giao thông vận tải đề nghị 

các đơn vị thực hiện ngay một số nội dung sau: 

1. Khuyến cáo các phương tiện không đi vào các tuyến đường thuộc khu 

vực bão đổ bộ vào (từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên) cho đến khi bão tan; trừ các 

phương tiện thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai. 

2. Đối với các khu vực đươc dự báo có bão đổ bộ vào, yêu cầu các đơn vị 

không tổ chức kinh doanh vận tải trong thời gian có bão; trừ các phương tiện thực 

hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai. 

3. Chủ động nắm bắt thông tin về tình hình mưa lũ và cập nhập tình trạng 

ngập lụt, sạt lở trên các tuyến đường để chỉ đạo các đơn vị có phương án tổ chức 

vận tải phù hợp. 

Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:     
- Như trên(để t/h); 

- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c); 

- Các Bến xe trên địa bàn; 

- Trang TTĐT sở; 

- Lưu: VT, QLVT-PTNL. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Khổng Bình Nguyên 
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