
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1802 /SGTVT-VP       Lạng Sơn, ngày 15  tháng  6  năm 2022 
 

V/v đỗ xe đúng quy định đảm bảo 
trật tự ATGT quanh trụ sở cơ quan. 

 

 

      Kính gửi:   
                       - Công đoàn cơ sở; 
                       - Các phòng, Ban thuộc Sở; 

      - Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 

   

Thực hiện chỉ đạo của Ban ATGT tỉnh tại công văn số 92/BATGT-VP ngày  
13/6/2022 về việc tăng cường công tác quản lý, bảo đảm TTATGT trên địa bàn thành 
phố Lạng Sơn. Để thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực 
cơ quan, Văn phòng Sở đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc 
Sở như sau: 

1. Đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở thực hiện 
nghiêm quy định của pháp luật về việc đỗ xe đúng nơi quy định. Không đỗ xe trong 
phạm vi 05m hai bên cổng trụ sở cơ quan, không đỗ trên vạch sơn kẻ đường dành cho 
người đi bộ, không đỗ xe bên trái đường một chiều, đường Mai Thế Chuẩn. 

2. Bảo vệ cơ quan có trách nhiệm theo dõi, nhắc nhở công chức, viên chức, 
người lao động thuộc Sở và hướng dẫn khách đến liên hệ công tác chấp hành đỗ xe 
đúng quy định. 

3. Đề nghị Công đoàn cơ sở có văn bản chỉ đạo các đoàn viên thực hiện 
nghiêm quy định đỗ xe quanh trụ sở cơ quan, giao Thanh tra nhân dân thường xuyên 
kiểm tra chụp ảnh các xe của đoàn viên vi phạm, đồng thời đề xuất hình thức xử lý 
theo quy định riêng (nếu vi phạm).  

Văn phòng Sở đề nghị Công đoàn cơ sở, các Phòng, Ban, công chức, viên chức 
và người lao động thuộc Sở được biết để thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT. 

 

TL.GIÁM ĐỐC 
 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

Đã ký 
 
 

Mai Thanh Tuyền 
 
 


