
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ PHỦ LÝ 

 

Số:             /UBND – QLĐT 
Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo 

Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc 

gia bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 

và tầm nhìn đến năm 2045 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Phủ Lý, ngày     tháng 3 năm 2021 

 
Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Hà Nam. 

 

Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý nhận được Văn bản số 275/SGTVT-PCAT 

ngày 26/02/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Nam về việc tham gia góp ý dự thảo 

kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự ATGT đường bộ giai đoạn 

2021-2030. 

Sau khi nghiên cứu, UBND thành phố Phủ Lý cơ bản nhất trí với dự thảo của 

Kế hoạch; tuy nhiên, UBND thành phố có một số ý kiến, đề nghị sở Giao thông vận 

tải Hà Nam xem xét, như sau: 

1. Bổ sung nội dung “Hệ thống giao thông tĩnh: Bố trí các bãi đỗ xe tĩnh tại mỗi 

khu vực đô thị đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định” vào mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 

2021-2030. 

2. Bổ sung nội dung “Hệ thống giao thông công cộng: Phát triển hệ thống giao 

thông công cộng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân đảm bảo liên hệ thuận lợi, 

nhanh chóng, an toàn và kinh tế giữa các khu vực; trong đó, loại hình xe buýt được sử 

dụng làm chủ đạo trong mạng lưới giao thông công cộng và hình thành hệ thống xe 

buýt nhanh BRT để kết nối nhanh chóng giữa các khu công nghiệp quan trọng với các 

khu chức năng” vào nội dung tầm nhìn đến năm 2045. 

3. Bổ sung nội dung “Công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ 

tầng giao thông theo quy hoạch đã được phê duyệt và khai thác có hiệu quả các công 

trình hiện hữu” vào nội dung phân công trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, 

thành phố. 

 Trên đây là ý kiến tham gia của UBND thành phố Phủ Lý, đề nghị sở Giao 

thông vận tải xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 

- Chủ tịch UBND thành phố (để b/c); 

- Lưu: VT, QLĐT. 
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