
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
____________________ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________            

Số:               /BGTVT-ATGT Hà Nội, ngày      tháng 10 năm 2021 

V/v: báo cáo kết quả thực hiện Nghị 

quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 

của Chính phủ và xây dựng Nghị 

quyết mới cho giai đoạn 2021 - 2025. 

 

 

 

 

Kính gửi:  

- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, 

Xây dựng, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, 

Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; 

- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại văn bản số 6864/VPCP-CN ngày 25 

tháng 9 năm 2021 về việc triển khai một số nhiệm vụ về công tác bảo đảm trật 

tự, an toàn giao thông, Bộ Giao thông vận tải đề nghị các Bộ, ngành và địa 

phương báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19 

tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao 

thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 – 2021 (Nghị quyết 12), đồng 

thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và 

chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2021 – 2025 để báo cáo Chính phủ. 

Báo cáo của các cơ quan, đơn vị đề nghị gửi bằng văn bản về Bộ Giao 

thông vận tải và gửi file văn bản vào hộp thư email: thanhlv@mt.gov.vn trước 

ngày 20 tháng 10 năm 2021 để Bộ Giao thông vận tải tổng hợp, xây dựng và 

trình Chính phủ báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 12, Dự thảo Nghị quyết 

mới thay thế. 

Mong nhận được sự quan tâm, phối hợp thực hiện của các Bộ, ngành và 

địa phương./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, ATGT (3). 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 
 

Lê Đình Thọ 
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