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GIẤY MỜI  

Họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 06-

CT/TU ngày 18/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản 

lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 
 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 8/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, 

Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức họp chuyên đề với nội dung như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn - Chủ trì; 

- Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên 

và Môi trường, Công an tỉnh, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và 

Đào tạo, Nội vụ. 

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố. 

2. Nội dung 

Xem xét nội dung dự thảo Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 06-

CT/TU ngày 18/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý 

và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. 

3. Thời gian, địa điểm  

- Thời gian: từ 08 giờ 00, ngày 21/8/2020 (thứ Sáu). 

- Địa điểm: tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

5. Phân công thực hiện 

- Sở Giao thông vận tải trình bày nội dung dự thảo Báo cáo tại cuộc họp (chủ 

động in tài liệu để phục vụ họp).  

- Các thành phần dự họp chủ động nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến tham gia theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao (dự thảo Báo cáo được gửi kèm trên VNPT-iOffice). 

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

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C,PVP UBND tỉnh,  

các phòng THNC, HC-QT, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

Dương Văn Chiều 
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