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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức Hội nghị
trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm,
triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 như sau:
1. Thành phần, địa điểm
a) Tại Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh:
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh tại các Quyết định: số 1759/QĐUBND ngày 25/9/2017, số 1432/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 và số 2572/QĐUBND ngày 17/12/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn;
b) Tại Phòng họp trực tuyến UBND các huyện, thành phố:
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Trường hợp đồng chí Chủ
tịch vắng mặt phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) và cử
một đồng chí Phó Chủ tịch dự họp thay.
- Các đồng chí thành viên Ban An toàn giao thông huyện, thành phố.
- UBND các huyện, thành phố chủ động mời lãnh đạo các cơ quan có liên
quan cùng tham dự Hội nghị.
c) Tại phòng họp trực tuyến cấp xã:
- Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND cấp xã;
- Các tổ chức chính trị - xã hội;
- Công chức cấp xã có liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông;
- Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn trên địa bàn xã.
2. Thời gian: 14 giờ, ngày 30 tháng 7 năm 2019 (thứ Ba).
3. Phân công chuẩn bị
a) Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh chuẩn bị Báo cáo sơ kết công tác
đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm (số liệu tổng hợp báo cáo đến
ngày 15/7/019), triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; chuẩn bị 25 bộ tài liệu
báo cáo phát cho các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh; gửi file
tài liệu báo cáo qua hộp thư điện tử cho các thành viên Ban An toàn giao thông
tỉnh và điểm cầu các huyện, xã trước 10 giờ ngày 29/7/2019 để phục vụ họp.

b) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn
và Trung tâm Tin học - Công báo (Văn phòng UBND tỉnh) chuẩn bị chu đáo thiết
bị, đường truyền phục vụ hội nghị. UBND các huyện, thành phố và UBND cấp xã
bố trí cán bộ trực kỹ thuật đảm bảo cho cuộc họp. Thời gian kiểm tra, chạy thử
đường truyền thực hiện vào 14 giờ ngày 29/7/2019.
Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Viễn thông Lạng Sơn;
- Báo Lạng Sơn, Đài PT&TH tỉnh (đưa tin);
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng: CM,
HC-QT, TT THCB;
- Lưu: VT, KTN (VAT).
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