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Kính gửi: Sở Giao thông vận tải. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 119-KH/TU ngày 06/9/2019 của Tỉnh ủy về việc 
thực hiện Kết luận số 45-KL/TW, ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI 
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao 
thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, 
đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ 
quan liên quan nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các nội dung 
thuộc trách nhiệm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh tại Kế hoạch trên. 

(Kế hoạch số 119-KH/TU được sao gửi đến các cơ quan liên quan và gửi 
kèm theo qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giao thông vận tải và các cơ quan 
liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh; 
- Văn phòng Tỉnh ủy; 
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: TH, KTTH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT). 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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