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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông  

 giai đoạn 2016 - 2020 và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông  

năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 
 

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh tổ 

chức Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 

2016 - 2020 và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020, triển khai 

nhiệm vụ năm 2021 như sau: 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo UBND tỉnh - Chủ trì; 

- Thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh tại Quyết định số 1814/QĐ-

UBND ngày 16/9/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Trưởng, Phó Trưởng Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh; 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh tỉnh Lạng Sơn; 

- Các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong công tác bảo đảm trật tự, an 

toàn giao thông năm 2020 và 05 năm thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn 

giao thông giai đoạn 2016 - 2020 (giao các cơ quan, đơn vị có cá nhân, tập thể 

được khen thưởng mời các thành phần được khen thưởng đến dự Hội nghị). 

2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: từ 8 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 01 năm 2021 (thứ Sáu); 

- Địa điểm: tại Phòng họp tầng 2 trụ sở HĐND - UBND tỉnh. 

3. Nội dung 

Tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016 - 

2020 và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020, triển khai nhiệm 

vụ năm 2021. 

4. Phân công chuẩn bị  

a) Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh chuẩn bị tài liệu, báo cáo để 

phát cho các đại biểu dự Hội nghị (gồm báo cáo tóm tắt và các văn bản cụ thể 

sau: Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an 

toàn giao thông giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo tổng kết công tác bảo đảm trật tự, 



2 

 

an toàn giao thông năm 2020; Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2021 và các tài 

liệu liên quan khác).  

b) Các cơ quan theo phân công nhiệm vụ chuẩn bị tham luận, phát biểu 

đúng chủ đề gợi ý, thời lượng quy định tại Chương trình kèm theo Giấy mời 

này. 

c) Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh chủ động chuẩn bị các nội dung liên 

quan đến công bố, trao quyết định khen thưởng tại Hội nghị. 

d) Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh chuẩn bị ma két, hội trường và các 

điều kiện khác phục vụ Hội nghị. 

(Gửi kèm theo chương trình Hội nghị). 

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

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Báo Lạng Sơn, Đài PT&TH tỉnh (đưa tin); 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, 

  HC-QT, Trung tâm THCB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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