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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn 
giao thông quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019 

 

Thực hiện Công điện số 480/CĐ-VPCP ngày 19/4/2019 của Văn phòng 
Chính phủ về Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác bảo đảm trật tự an 
toàn giao thông quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019, Uỷ ban nhân 
dân tỉnh mời dự Hội nghị trực tuyến với nội dung sau: 

1. Thành phần:  

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh tại các Quyết định: số 1759/QĐ-
UBND ngày 25/9/2017, số 1432/QĐ-UBND ngày 31/7/2018, số 2572/QĐ-UBND 
ngày 17/12/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 24/4/2019 (Thứ Tư). 

3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

4. Phân công chuẩn bị:  

a) Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh có trách nhiệm in, sao chụp tài 
liệu của Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia gửi cho các đại biểu dự Hội nghị; gửi 
danh sách các đại biểu dự Hội nghị đến hộp thư điện tử vutonghop@chinhphu.vn 
trước 10 giờ ngày 23/4/2019; chuẩn bị Báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh về 
công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý 
II năm 2019; 

b) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tin học - 
Công báo (Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh), Viễn thông Lạng Sơn chuẩn bị các 
điều kiện về kỹ thuật cho Hội nghị. 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự Hội nghị./. 
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 
- Viễn thông Lạng Sơn; 
- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh (đưa tin); 
- C, PVP UBND tỉnh,  
các Phòng CM, HC-QT, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT).          

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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