
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-KTN 
V/v xin phép vắng mặt tại Hội 

nghị trực tuyến tổng kết công tác 

bảo đảm trật tự an toàn giao thông 

năm 2019 và phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2020 

Lạng Sơn, ngày 27 tháng 12 năm 2019 

 

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ. 

 

Thực hiện Công điện số 1508/CĐ-VPCP ngày 25/12/2019 của Văn phòng 

Chính phủ về Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn đã triển khai công tác chuẩn bị để tham dự Hội nghị trực tuyến tại 

điểm cầu trực tuyến tỉnh Lạng Sơn. 

Do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Lạng Sơn có chương trình công tác đột 

xuất, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo, đồng thời đề nghị Văn 

phòng Chính phủ báo cáo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Uỷ ban 

An toàn giao thông quốc gia cho phép Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

vắng mặt và ủy quyền cho đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân tỉnh, Phó Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành có 

liên quan tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Văn phòng Chính phủ 

tổng hợp báo cáo Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ./.
       

     

  
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình; 

- Văn phòng UBATGTQG; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các phòng: TH, KTN, HC-QT, TT THCB; 

- Lưu: VT, VAT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

  

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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